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Operació contra el tràfic 
de droga a Granollers i 
les Franqueses
Mossos, policies locals i estatals van actuar als carrers Girona i Colom

(Pàgina 5)
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Alguns dels agents que van participar, aquest divendres a la tarda, en l’operatiu del carrer Girona

Salicru obre a 
Dubai la seva 
vuitena filial 
internacional

(Pàgina 18)

Festes majors 
a Canovelles, 
Parets i Marata  
marcades per la 
Covid-19

(Pàgina 22 i 23)

Entrades en cinc locals

(Pàgines 6 i 7)

Colomé: “Els 
ajuntaments 
hem suplert 
carències de les 
administracions 
superiors”

(Pàgina 4)

L’alcalde de 
Sant Celoni 
a la mesa 
del congrés 
de Junts per 
Catalunya

Sota el Camí Ral reclama atenció
Comerciants del barri de Sota el Camí Ral, de Granollers, 
s’han dirigit a l’Ajuntament per reclamar accions de dinamit-
zació del sector al barri. Fan propostes com la celebració de 
fires a la plaça de les Hortes o que, fins i tot, aquest espai acu-
lli una part del mercat setmanal dels dijous. Des de l’Ajunta-
ment es descarta aquesta darrera possibilitat.

(Pàgina 8) Comerciants a la plaça de les Hortes
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Finques de l’Església
La Generalitat ha donat a conèixer la xifra oficial d’immobles 
i finques del Vallès Oriental que ha inscrit l’Església al regis-
tre de la propietat entre els anys 1946 i 2015. Són 81 inscrip-
cions, la major part (51) edificis religiosos, però també hi ha 
terrenys i altres edificis. El Bisbat de Terrassa assegura que 
tot el procés ha estat legal i que no es tracta de cap espoli.

(Pàgines 2 i 3) La capella dels Sants Metges de Granollers

Mossos d’Esquadra, Policia Local de 
Granollers i les Franqueses i agents de 
la policia estatal, amb competències 
en estrangeria, van fer divendres una 
operació conjunta contra el tràfic de 

droga al carrer Girona, entre Granollers 
i les Franqueses, i al carrer Colom de 
Granollers. Es van inspeccionar cinc 
locals i es van detectar una vintena 
d’infraccions administratives. També 

es van identificar 70 persones i es van 
fer set detencions per situació irregu-
lar a l’estat. Es van obrir dues actes per 
tinença i consum de droga a l’interior 
de bars i una per tinença d’armes.
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Els bisbats insisteixen que sempre han estat oberts al diàleg

Justícia crea una oficina per mediar 
entre l’Església i particulars

Granollers

F.P.

Coincidint amb la publicació 
del llistat de béns immatri-
culats per l’Església arreu de 
Catalunya, el Departament 
de Justícia va fer una crida a 
la mediació i va anunciar la 
creació de l’Oficina de Medi-
ació sobre Immatriculacions 
vinculada al Centre de Medi-
ació de Catalunya. Vol ser un 
punt de trobada perquè les 
parts s’acullin a un procés de 
mediació “que faci possible 
arribar a acords extrajudici-
als per la via del diàleg”. La 
consellera Ester Capella va 
demanar a les autoritats ecle-
siàstiques i a organitzacions 

com Unió de Pagesos o l’As-
sociació de Micropobles de 
Catalunya —entitats que han 
denunciat públicament la 
immatriculació de béns per 
part de l’Església— perquè 
facin ús d’aquest recurs.

“No veiem necessaris més 
intermediaris perquè aquests 
temes es resolen en diàleg 
amb les persones i no ens 
tanquem a parlar”, afirma 

Fidel Catalán, moderador 
de la cúria del Bisbat de 
Terrassa. “Si s’hagués comès 
algun error, no hi hauria cap 
problema a revisar el cas con-
cret”, insisteixen, per la seva 
banda, fonts del Bisbat de 
Vic que expliquen que, en els 
darrers anys, ja s’han obert 
dos processos en aquesta 
línia de diàleg i que han aca-
bat en acord total en un cas i 

parcial en l’altre. 

EL LITIGI PER LA PLAÇA 
PAU SURELL DE CALDES

En el cas de la plaça Pau 
Surell de Caldes, Catalán 
recorda que va ser l’Ajun-
tament qui va portar el cas 
“directament” als jutjats 
fent ús d’un dret que tenen. 
“I que respectem”. L’any 

2014 el bisbat va inscriure 
al Registre de la Propietat 
aquest espai de 539 metres 
quadrats situat a darrere de 
l’església i on hi havia hagut 
el cementiri parroquial. 
En tenir-ne coneixement, 
l’Ajuntament va iniciar un 
procés judicial i un jutjat 
de primera instància de 
Granollers, l’any 2018, i l’Au-
diència Provincial, en sego-
na instància aquest gener 
passat, van donar la raó al 
consistori. Segons Catalán, 
però, el procés encara “està 
obert”. “És un terreny que 
havia estat cementiri parro-
quial i que, a partir de 1950, 
es cedeix com a via pública”, 
explica Catalán que, en tot 

Els registres de la propietat tenen 
81 finques immatriculades per 
l’Església al Vallès Oriental

De les propietats registrades per primera vegada, n’hi ha 51 que són esglésies o llocs de culte

Granollers

Ferran Polo

L’Església catòlica ha ins-
crit fins a 81 immobles al 
seu nom sense cap títol 
que n’acredités la propietat 
entre els anys 1946 i 2015 al 
Vallès Oriental. 51 de les 81 
immatriculacions —inscrip-
cions per primera vegada 
al Registre de la Propietat 
d’una finca que no ho esta-
va— són d’edificis religiosos 
com esglésies, cementiris, 
ermites i capelles. Amb tot, 
al Vallès Oriental, l’Església 
va inscriure a nom seu 16 
terrenys —la majoria rús-
tics— i 13 edificis entre els 
quals també s’hi inclouen les 
rectories. Són les dades que 
ha fet públiques el Departa-
ment de Justícia de la Gene-
ralitat a partir de la recerca 
que s’ha fet als arxius dels 
registres de la propietat. A 
tot Catalunya, l’Església ha 

immatriculat 3.722 immo-
bles. La meitat són construc-
cions dedicades al culte i 
l’altra meitat es distribuei-
xen entre terrenys (41%) i 
edificis (9%). Al Moianès, 
es compten 13 immatricula-
cions, 11 d’esglésies i dues 
de terrenys. N’hi ha tres a 
Sant Quirze —dues són de 
terrenys urbans—, tres a Gra-
nera i dues a Castellterçol.

La xifra aportada per la 
Generalitat és lleugerament 
inferior a les que havien 
donat els Bisbats de Terrassa 
i de Vic. En el cas de Terras-
sa, es parlava de 85 finques 
amb una llista formada per 
44 temples, 12 rectories, 
6 complexos parroquials 
(locals, centres...), 6 cemen-
tiris i 17 terrenys o boscos. 
El Bisbat de Vic en xifrava 
15 a parròquies del Vallès 
Oriental (Riells del Fai i 
Sant Feliu) i del Moianès 
(Castellterçol, Granera i Sant 

Quirze).
Al Vallès Oriental, les 

Franqueses és el municipi 
que suma més inscripcions 
sense títol de propietat fetes 
per l’Església. Són 16 entre 
les quals hi ha les esglésies 
de Llerona, Marata i Corró 
d’Amunt o les rectories i 
horts propers. Però també 
hi ha quatre finques rús-
tiques —tres terrenys i un 
bosc— inscrits a nom de la 
parròquia de Sant Mamet 
de Corró d’Amunt i tres ter-
renys urbans, tots vinculats a 
la parròquia de Santa Eulàlia 
de Corró d’Avall. Per darre-
re, hi ha Granollers amb sis, 
totes vinculades a edificis 
religiosos de la ciutat com les 
capelles dels Sants Metges, 
Santa Anna i Santa Esperan-
ça o lligats a l’Església com la 
rectoria de Palou. A Llinars, 
també n’hi ha sis però s’hi 
inclouen dos terrenys rús-
tics, un inscrit a nom de la 

parròquia de Joan de Sanata i 
un altre a la de Sant Sadurní 
de Collsabadell. 

Segons les dades que ha 
publicat la Generalitat i que 
es presenten en un mapa 
interactiu a internet, la 
majoria de les finques estan 
inscrites a nom de la parrò-
quia on estan vinculades. 
Hi ha algunes excepcions 
com les deu propietats a 
nom del Bisbat de Terrassa 
entre Bigues i Riells, Caldes, 
Campins, Cànoves i Samalús, 
l’Ametlla, Mollet i Sant Fost. 
També d’altres que estan 
inscrites a nom d’una parrò-

quia diferent a la que corres-
pon territorialment: passa 
amb un terreny a Fogars de 
Montclús registrat a nom de 
la parròquia de Santa Maria 
de Palautordera; amb l’ermi-
ta de Sant Baldiri, de Lliçà 
d’Amunt; amb l’església de 
Sant Cristòfol, de Lliçà de 
Vall, a nom de la parròquia 
de Sant Esteve de la Garri-
ga; i amb l’església de Santa 
Eulàlia, a Santa Eulàlia de 
Ronçana on, segons les dades 
de la Generalitat, el titular és 
la parròquia de Sant Quirze.

Fidel Catalán, moderador 
de la cúria del Bisbat de Ter-
rassa, justifica l’elevat nom-
bre d’immatriculacions per la 
llarga història de l’Església. 
“El registre de la propietat es 
crea el segle XIX i l’Església, 
aleshores, ja tenia aquestes 
propietats”. Un canvi norma-
tiu fet l’any 1998 pel govern 
del PP va permetre la inscrip-
ció dels temples. “Els més 
antics no estaven immatricu-
lats i és per això que s’inscri-
uen a partir de 1998. I amb 
les rectories o els cementiris 
parroquials passa el mateix”, 
recorda Catalán. “Ha estat un 
procés completament legal 
i que no és, en cap cas, una 
apropiació, ni una expropia-
ció ni, molt menys, un espoli: 
l’Església ha registrat el que 
documentalment li constava 
com a propi i que, recordem, 
no tenia cap propietari ante-
rior al seu nom”, afegeixen 

Les Franqueses, 
amb 16 finques, 
és on l’Església 

ha fet més 
registres 

D’esquerra a dreta, la capella dels Sants Metges, al carrer Corró de Granollers; el cementiri de Corró d’Avall; i l’ermita de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes; tres de les propietats immatriculades per l’Església segons les dades publicades per la Generalitat
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Municipi Títol de propietat Tipus Titular de la propietat

Bigues i Riells Ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras Ermita Bisbat de Terrassa

Església de Riells del Fai i cementiri Temple Parròquia de Sant Vicenç de Riells

Parròquia de Sant Vicenç de Riells del Fai i rectoria Rectoria Parròquia de Sant Vicenç de Riells

Caldes de Montbui Església romànica de Sant Sebastià de Montmajor i cementiri 
annex

Temple Parròquia de Sant Sebastià de Montmajor

Santuari de la Mare de Déu del Remei amb la casa rectoral Santuari Bisbat de Terrassa

Solar de bosc Terreny rústic Bisbat de Terrassa

Temple de Santa Maria i rectoria Tenple Bisbat de Terrassa

Campins Temple de Sant Joan Temple Bisbat de Terrassa

Canovelles Rectoria Rectoria Parròquia de Sant Fèlix

Església de Sant Fèlix Temple Parròquia de Sant Fèlix

Cànoves i Samalús Ermita de Santa Eugènia Ermita Bisbat de Terrassa

Església de Sant Andreu Temple Parròquia de Sant Andreu de Samalús

Església de Sant Muç Temple Parròquia de Sant Muç de Cànoves

Cardedeu Església de Santa Maria Temple Parròquia de Santa Maria de Cardedeu

Fogars de Montclús Església de Sant Martí Temple Parròquia de Sant Martí de Mosqueroles

Terreny al paratge de Cal Gallo Terreny rústic Parròquia de Santa Maria de Palautordera

Granollers Capella de Santa Esperança Capella Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Capella de Santa Anna Capella Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Capella dels Sants Metges-Cosme i Damià Capella Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Rectoria Rectoria Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Parròquia de Sant Esteve de Granollers Temple Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Rectoria de Palou Rectoria Parròquia de Sant Julià de Palou

Gualba Església de Sant Vicenç Temple Parròquia de Sant Vicenç de Gualba

La Batllòria Rectoria Rectoria Parròquia de Sant Martí de Montnegre

La Garriga Edifici situat al Passeig Immoble Parròquia de Sant Esteve de la Garriga

Església de Sant Esteve i altres dependències parroquials Temple Parròquia de Sant Esteve de la Garriga

La Roca Església de Sant Sadurní Temple Parròquia de Sant Sadurní de la Roca

L’Ametlla Església de Sant Genís Temple Bisbat de Terrassa

Les Franqueses Bosc Terreny rústic Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Rectoria i hort Rectoira Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Rectoria i hort Rectoria Parròquia de Santa Coloma de Marata

Cementiri Cementiri Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Cementiri, església i rectoria Temple Parròquia de Santa Maria de Llerona

Hort Terreny urbà Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Local comercial Immoble Parròquia de Sant Francesc d’Assís

Pati del temple de Santa Coloma Temple Parròquia de Santa Coloma de Marata

Santuari de Nostra Senyora del Pla Santuari Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Solar  Terreny urbà Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Solar Terreny urbà Parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall

Església de Sant Mamet Temple Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Església de Santa Coloma Temple Parròquia de Santa Coloma de Marata

Terreny  Terreny rústic Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Terreny  Terreny rústic Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Terreny  Terreny rústic Parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt

Lliçà d’Amunt Ermita de Sant Baldiri Ermita Parròquia de Sant Esteve de la Garriga

Lliçà de Vall Església de Sant Cristòfol Temple Parròquia de Sant Esteve de la Garriga

Llinars del Vallès Rectoria Rectoria Parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell

Cementiri parroquial i aparcament Sanata Cementiri Parròquia de Sant Joan de Sanata

Església de Sant Sadurní i cementiri Temple Parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell

Església de Sant Joan de Sanata Temple Parròquia de Sant Joan de Sanata

Terreny a Sanata Terreny rústic Parròquia de Sant Joan de Sanata

Terreny Terreny rústic Parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell

Mollet del Vallès Edifici   Terreny urbà Parròquia de Sant Vicenç de Mollet

Església de Sant Vicenç Temple Bisbat de Terrassa

Església de Santa Maria de Gallecs Temple Bisbat de Terrassa

Montmeló Rectoria Rectoria Parròquia de Santa Maria de Montmeló

Església de Santa Maria Temple Parròquia de Santa Maria de Montmeló

Montornès Rectoria Rectoria Parròquia de Sant Sadurní de Montornès

Centre parroquial Temple Parròquia de Sant Sadurní de Montornès

Església de Sant Sadurní Temple Parròquia de Sant Sadurní de Montornès

Parets del Vallès Església de Sant Esteve Temple Parròquia de Sant Esteve de Parets

Sant Celoni Montnegre Temple Parròquia de Sant Martí de Montnegre

Ermita de Sant Pons Temple Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni

Paratge de Can Auladell Terreny rústic Parròquia de Sant Martí de Montnegre

Església de Sant Martí Temple Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni

Sant Esteve de Palautordera Ermita de Santa Margarida Ermita Parròquia de Sant Esteve de Palautordera

Església de Sant Esteve Temple Parròquia de Sant Esteve de Palautordera

Sant Feliu de Codines Església, parròquia i antic hort Temple Parròquia de Sant Feliu de Codines

Passatge de propietat i colindant amb la parròquia Immoble Parròquia de Sant Feliu de Codines

Sant Fost de Campsentelles Església de Sant Fost Temple Bisbat de Terrassa

Ermita de Sant Cebrià Temple Parròquia de Sant Fost de Campsentelles

Santa Eulàlia de Ronçana Església de Santa Eulàlia Temple Parròquia de Sant Quize de Safaja

Santa Maria de Palautordera Bosc Les Valls Terreny rústic Parròquia de Santa Maria de Palautordera

Ermita del Remei Ermita Parròquia de Santa Maria de Palautordera

Església de Santa Maria Temple Parròquia de Santa Maria de Palautordera

Bosc de Cal Goig Terreny rústic Parròquia de Santa Maria de Palautordera

Tagamannet Església parroquial de Santa Eugènia del Congost i jardí Temple Parròquia de Santa Eugènia del Congost

Terreny Els castanyers de la rectoria Terreny rústic Parròquia de Sant Cebrià de la Móra

Vallgorguina Església de Sant Andreu Temple Parròquia de Sant Andreu de Vallgorguina

Vallromanes Església i cementiri Temple Parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes

Vilalba Sasserra Església i cementiri Temple Parròquia de Santa Maria de Vilalba

LListat d’immatricuLacions segons Les dades recoLLides
per La generaLitat aLs registres de La propietat

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

 / 
G

R
IS

EL
D

A
 E

SC
R

$I
G

A
S 

/ R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

cas, diu que, si es reconegués 
la propietat eclesial l’espai 
“seguirà essent una plaça”. 

Catalán admet que els ha 
sorprès que la Generalitat 
hagi publicat ara la llista 
d’immatriculacions. “Des-
coneixem quines motivaci-
ons hi ha al darrere”. En un 
comunicat, Justícia ressalta 
que són “la primera admi-
nistració” que fa públiques 
les dades i lamenten que 
“el govern espanyol disposa 
de la llista de tots els béns 
immatriculats per l’Església” 
des del febrer de 2018 i “no 
obstant això no l’ha difós cap 
executiu del president Mari-
ano Rajoy ni del president 
Pedro Sánchez”.

des del Bisbat de Vic en un 
comunicat.

SEGUINT LA LEGALITAT

Catalán ressalta que “quan 
l’Església ha fet el procés i 
l’ha presentat al registre de 
la propietat ho ha fet seguint 
la legalitat i amb l’assesso-
rament de tècnics que deien 
que tot estava bé”. Segons 
detalla, tots els expedients 
que ha presentat el Bisbat de 
Terrassa —es va crear l’any 
2004— “han estat acceptats 
pel regulador”. Això demos-
tra, segons el seu criteri, que 
s’han fet les coses bé. A més, 
“el procés d’immatriculació 
sempre deixava un marge de 
dos anys per fer al·legacions 
i no n’hem tingut excepte en 
el cas de la plaça Pau Surell 
de Caldes”. 

Des del Bisbat de Vic tam-
bé asseguren el rigor seguit 
en els processos d’immatri-
culacions: “No s’ha fet de 
manera arbitrària: cada vega-
da que l’Església ha registrat 
una església, ha presentat 
la documentació que provés 
que allò era titularitat ecle-
sial i que coincidís amb el 
cadastre. És un procés lent. 
Abans d’anar al registre, cal 
reunir força informació que 
acrediti la titularitat eclesial, 
preparar un dossier de l’im-
moble amb la documenta-
ció... i no n’hi ha prou amb el 
certificat del bisbe”. 
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D’esquerra a dreta, la capella dels Sants Metges, al carrer Corró de Granollers; el cementiri de Corró d’Avall; i l’ermita de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes; tres de les propietats immatriculades per l’Església segons les dades publicades per la Generalitat
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Llinars del Vallès

J.B.M.

Els veïns dels carrers Ramon 
i Cajal, Joan Maragall i Gau-
dí, a Llinars, van estar sense 
aigua durant una setmana, 
des de dissabte de la setmana 
passada i fins divendres. La 
causa va ser una canonada 
rebentada. Tot i que els 
operaris van intervenir per 
reparar-la, cada cop que pro-
cedien a restablir el submi-
nistrament d’aigua, la xarxa 
rebentava en un altre punt.

“Primer va rebentar en 
un punt concret i posterior-
ment va tenir rèpliques en 
múltiples carrers”, explica 
Ldia Martos, veïna del car-
rer Ramon i Cajal. “Hi havia 
moments en què teníem 
aigua, però al cap d’una 
estona es tornava a tallar i 
sortia fang de les aixetes. Al 
tractar-se d’una infraestruc-
tura antiga, no es pot tallar 
el subministrament només 
d’un tram de carrer”. 

L’alcalde de Llinars, Martí 
Pujol, assenyala que “va 
rebentar un tub d’uralita, 
això passa quan la tempera-
tura és elevada. Ho arregla-

ERC rebutja la 
pròrroga de les 
concessions de 
les autopistes

Granollers

El grup municipal d’ERC-AM 
a l’Ajuntament de Granollers 
ha registrat una moció de 
rebuig a la pròrroga de les 
concessions a les autopistes 
AP-2 i AP-7. Els republi-
cans han expressat el seu 
desacord amb el decret llei 
del Govern espanyol amb 
el qual les concessionàries 
poden demanar a l’Estat una 
pròrroga en els contractes de 
concessió i aposten perquè 
“la finalització de les conces-
sions obri la porta a opcions 
alternatives de pagament”.

Moció de 
JuntsxGranollers per 
l’escola concertada 
Granollers

JuntsxGranollers ha registrat 
una moció de suport a l’es-
cola concertada i de rebuig 
a la proposta del Govern 
espanyol d’incrementar els 
recursos dedicats a l’escola 
pública. “Aquesta mesura és 
un atac directe a l’escola con-
certada, un espai que durant 
molts anys ha contribuït a 
fer que Catalunya sigui més 
equitativa, més solidària i 
més innovadora”, denuncien 
des de Junts.

comprar garrafes d’aigua.
Una altra veïna lamenta-

va que: “L’Ajuntament no 
ens va oferir cap solució 
d’emergència i Aigües de 
Llinars no ens solucionava 
el problema, vam viure una 
situació molt difícil sense 
cap suport del consistori”. 
Entre les solucions propo-
sades pels veïns hi havia 
la col·locació de cisternes 
o l’obertura del pavelló 
d’esports per tal de poder-
se dutxar. Segons Pujol, 
l’Ajuntament els va oferir 
les instal·lacións de l’escola 
Sant Romà “per dutxar-se”. 
L’alcalde també destaca 
la tasca dels operaris. “Si 
ens haguéssim pensat que 
l’avaria duraria tant, hau-
ríem buscat solucions alter-
natives”.

L’Ajuntament va assumir 
al gener la gestió del sub-
ministrament d’aigua de 
mans de Sorea. Segons Pujol, 
“s’han trobat bombes que 
no funcionaven i portelles 
de comptadors que feia molt 
que no s’obrien”. La gestió 
directa permetrà “fer inver-
sions, canviar la uralita vella 
i realitzar diverses millores a 
la xarxa”, conclou. Però Lidia 
Martos afirma que: “Tant 
ens fa de qui sigui culpa, de 
Sorea, d’Aigües de Llinars 
o de l’Ajuntament, el que 
volíem era que ho arregles-
sin”.
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Lidia Martos, en primer terme i Maria Medina, es miren les obres de reparació, divendres passat

ven, però tornava a rebentar. 
L’aigua venia i tornava a mar-
xar”. Al ser una xarxa conti-
nua sempre hi ha molta pres-
sió “i acaba petant per algun 
punt. Per evitar-ho, es posa-
ran vàlvules de reducció de 
pressió”, afegeix Pujol. Les 

canonades que van rebentar 
“són de fa 70 anys”, segons 
l’alcalde. “Hi ha molts trams 
antics. S’ha canviat la del car-
rer Cervantes i cada any se 
substituiran nous trams”.

Una altra veïna explicava 
que: “Estem en plena pandè-

mica i no podem rentar-nos 
les mans, dutxar-nos, anar 
al lavabo ni cuinar”. Alguns 
veïns van haver de fer aques-
tes tasques en domicilis de 
familiars. Alguns es van 
plantejar marxar temporal-
ment de casa i d’altres van 

L’alcalde de Sant Celoni, a la 
mesa del congrés de JxCat
És un dels cinc vocals de l’òrgan que presideix l’exconseller Lluís Puig

Raül Garcia a l’Ajuntament de Sant Celoni

Sant Celoni

J.V.

L’alcalde de Sant Celoni, 
Raül Garcia (JxCat) forma 
part de la mesa del congrés 
que aquest cap de setmana 
ha començat a treballar en 
la constitució del nou par-
tit, Junts per Catalunya, 
que impulsa el president 
Carles Puigdemont i que 
té el suport, entre d’altres, 
dels presos polítics de JxCat, 
entre els quals l’exconseller 
de presidència, Jordi Turull, 
de Parets. També hi ha la 
consellera de Presidència i 
exalcaldessa de la Garriga, 
Meritxell Budó.

Garcia és un dels sis vocals 
de la mesa del congrés que 
es fa de manera telemàtica i 
que presideix l’exconseller, 
Lluís Puig. Els altres són 
Imma Gallardo, Jordi Sendra, 
Glòria Freixa, Ricard Pérez i 
Meritxell Masó. I les vicepre-
sidentes, Elena Fort i Montse 
Rosell. Els components de la 
mesa van ser escollits aquest 
diumenge en una votació 

telemàtica en què van par-
ticipar un total de 1.545 
militants, que representen 
un 53,5% del cens total. Es 
van registrar 1.496 vots favo-
rables a la proposta de mem-
bres de la mesa (96,83%).

En declaracions a EL 9 
NOU, Garcia afirma que ha 
entomat la responsabilitat 
“amb molta il·lusió. Des del 
desembre de 2017, em vaig 

implicar en el projecte de 
JxCat, amb la idea d’impulsar 
una formació política el més 
àmplia i transversal possible. 
Molts ens sentíem implicats 
i volíem que es fes un pas 
més”.

L’alcalde de Sant Celoni 
confia que serà possible 
una entesa amb el PDeCAT, 
del qual encara és associat. 
“La gran majoria de la gent 

del PDeCAT volia transitar 
cap a Junts per Catalunya. 
Molts dels militants venen 
del PDeCAT, començant pel 
mateix líder, Carles Puigde-
mont, i confio que es faci una 
transició sense fractures”.

Pel que fa a la ideologia del 
nou partit, un element que 
ha provocat debat, Garcia diu 
que: “La marcarem els que en 
formem part i el procés con-
gressual serà l’oportunitat 
de posar-hi l’accent”. Opina 
que el partit ha de ser un pal 
de paller que aglutini des del 
centre esquerra fins al centre 
dreta “amb socialdemòcrates, 
democristians i liberals”. 
Però alerta que cal anar més 
enllà “de la divisió tradicio-
nal de dretes i esquerres”.

El primer dia del congrés, 
Jordi Turull va fer una piula-
da al seu compte de Twitter 
que deia: “Avui comencem 
a posar les bases d’un nou 
partit amb el compromís 
d’assolir la independència de 
Catalunya, com a millor eina 
per garantir el benestar, el 
progrés i la llibertat”.

Una avaria a la xarxa deixa sense subministrament veïns de tres carrers de Llinars

Una setmana sencera sense aigua
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Anunci
Exp.: 2069/2015

Assumpte: canvi sistema d’actuació del sector urbanitzable 
delimitat uP5- sector circuit 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juliol de 2020, 
va acordar adoptar els acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de la modalitat del sistema 
d’actuació urbanística per a l’execució del Sector “UP-5 Circuit”, 
passant-lo de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a 
compensació bàsica.

Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial del canvi de la modalitat 
del sistema d’actuació urbanística al tràmit d’informació pública 
durant un (1) mes, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal, al taulell municipal 
d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Tercer.- Fer constar que contra el present acord per tractar-se 
d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix 
la interposició de cap tipus de recurs, sens perjudici de les 
al·legacions que es puguin presentar. 

Josep Maria Amorós i Bosch
Secretari accidental
Parets del Vallès, 24 de juliol de 2020

edicte
exp.: 2678/2020

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 23 de juliol de 
2020, va adoptar els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment el Conveni Urbanístic amb la societat IDILIA 
FOODS, SL  per a l’execució de la Unitat d’Actuació número 26 de la 
Modificació del Pla d’Ordenació Municipal als àmbits dels sectors UP-5 Circuit, 
UP-6 Nord-Est i de la UA-26 Nutrexpa.

Segon. Sotmetre el Conveni Urbanístic de Planejament entre l’Ajuntament 
de Parets del Vallès i la societat IDILIA FOODS, SL a un tràmit d’informació 
pública d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Tauler 
de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a un diari de gran difusió. 

La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no 
definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs. 

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que 
consideri oportú en defensa dels seus interessos. 

Per poder consultar l’expedient telemàticament, s’haurà de sol·licitar a través 
de la seu electrònica, al tràmit dret d’accés a la informació del catàleg de tràmits 
de l’Ajuntament (https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/dossier.1).

Josep Maria Amorós
Secretari accidental 
Ajuntament de Parets del Vallès
Parets del Vallès, 24 de juliol de 2020
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Quatre detinguts a 
Palautordera per un 
robatori en un camió 
aturat a la C-35

Santa M. de Palautordera

Els Mossos de la comissaria 
de districte de Sant Celoni 
van detenir la matinada de 
dijous quatre homes acusats 
d’un intent de robatori de la 
càrrega d’un tràiler que esta-
va estacionat a l’aparcament 
d’un restaurant situat al peu 
de la C-35, en terme de Santa 
Maria de Palautordera. L’avís 
d’un testimoni va mobilitzar 
les patrulles que, en arribar al 
lloc, van constatar que s’havia 
tallat la lona del camió i que 
hi havia un turisme al costat 
per carregar-hi la mercaderia. 
Amb el suport de la Policia 
Local, es va iniciar una recer-
ca que va permetre localitzar 
i detenir els quatre homes. 

Un incendi 
permet localitzar 
una plantació de 
marihuana a Bigues

Bigues i Riells

La Policia Local de Bigues 
i Riells va localitzar dijous 
al soterrani d’una casa de 
la urbanització Castell de 
Montbui una plantació amb 
un centenar de plantes de 
marihuana. La persona que 
habitava la casa va quedar 
detinguda. La troballa es 
va fer després de rebre un 
parell d’avisos per trucades 
alertant d’un incendi. Va 
ser un foc provocat per una 
sobrecàrrega a la xarxa elèc-
trica. Els Bombers van cons-
tatar que s’havia manipulat 
la instal·lació elèctrica.

Dos detinguts a 
Bigues relacionats 
amb una estafa de 
venda per internet

Bigues i Riells

La Guàrdia Civil va detenir al 
carrer Anna Mogas, a Bigues, 
dues persones per la seva 
presumpta implicació amb 
una estafa comesa en cinc 
webs on es venien electrodo-
mèstics a preus reduïts. La 
Policia Local va col·laborar 
en la investigació que la 
Guàrdia Civil va iniciar per 
denúncies a Andalusia i Galí-
cia de persones que havien 
fet compres i no havien rebut 
res. Els imports estafats ron-
den els 500.000 euros.

Dispositiu policial a cinc locals de 
Granollers contra el tràfic de droga
Es van identificar 70 persones en quatre bars i una perruqueria dels carrers Girona i Colom

Granollers 

F.P.

Els Mossos d’Esquadra, les 
policies locals de Granollers i 
de les Franqueses, agents de 
la policia estatal amb com-
petències en estrangeria i 
inspectors de treball van fer 
divendres al vespre un doble 
dispositiu conjunt amb inter-
vencions a cinc establiments 
al voltant dels quals s’havia 
detectat consum i tràfic de 
drogues i havien generat 
queixes veïnals per sorolls 
o baralles. L’actuació es va 
fer a dins i al voltant de tres 
bars de la zona nord del car-
rer Girona —els locals estan 
en terme de les Franqueses 

però tenen les terrasses a 
Granollers— i en un bar i una 
perruqueria del barri de Sant 
Miquel, a l’entorn del carrer 
Colom. La primera actuació 
es va fer cap a les 7 de la tar-
da al carrer Girona. Un parell 
d’hores després es va repetir 
al carrer Colom amb el des-
plegament simultani i per 
sorpresa de tots els efectius. 

La doble intervenció va 
permetre identificar 70 
persones i va acabar amb 
set persones detingudes per 
trobar-se en situació irregu-
lar a l’Estat. Nou més van ser 
citades més endavant. A més, 
es van obrir dues actes per 
tinença i consum de substàn-
cies estupefaents a l’interior 

de bars i una més per tinença 
d’armes blanques prohibides. 

Les inspeccions als cinc 
locals van acabar amb l’ober-
tura de dos expedients d’Ins-
pecció de Treball en detectar-
hi dos treballadors d’origen 
estranger en situació il·legal. 
Els Mossos i la Policia Local 
de Granollers també van loca-
litzar una vintena d’infrac-
cions administratives greus 
en les inspeccions adminis-
tratives als cinc locals. Entre 
d’altres, hi havia mancances 
en mesures de seguretat, 
falta d’assegurança i llicència 
i problemes de salubritat als 
locals i en els aliments. En tot 
l’operatiu, també es va con-
trolar l’ús de mascaretes i les 

mesures de seguretat sanità-
ria establertes dins i fora dels 
locals per evitar contagis de 
la Covid-19.

Entre els efectius desple-
gats, hi havia dotacions de 
l’Àrea Regional de Recursos 
Administratius (ARRO) i 
de policia administrativa 
dels Mossos. També hi van 
intervenir tres gossos —dos 
de Mossos i un de la Policia 
Local de Granollers— espe-
cialitzats en la detecció de 
droga. Per part de la Policia 
Local de Granollers hi havia 
efectius de la policia de barri 
—a més de la unitat cani-
na— que ja treballen habitu-
alment en aquest punts. 

Tant al carrer Girona com 
al carrer Colom, la presèn-
cia policial va generar força 
expectació veïnal amb perso-
nes a les voreres i als balcons 
dels pisos propers seguint la 
tasca dels agents. 

“El dispositiu ha donat res-
posta a les inquietuds de la 
ciutadania ateses les queixes 
veïnals”, explicava l’inspector 
Joan Coll, cap dels Mossos a 
Granollers durant l’operatiu. 
“Ha estat un toc d’atenció al 
petit tràfic de droga”, valo-
rava Rudy Benza, regidor 
de Seguretat Ciutadana de 
Granollers. A l’actuació al 
carrer Girona, també s’hi va 
desplaçar el regidor de Segu-
retat de les Franqueses, Joan 
Antoni Marín.

Algunes de les persones que van ser identificades per la policia durant l’operació
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“Abans de final d’any traurem 
el fotovermell de la cruïlla de la 
carretera de Ribes i la de Cànoves”
Entrevista a l’alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé

Francesc Colomé és alcalde de les Franqueses per CiU i JxCat des de l’any 2011 sempre en govern de coalició. Els dos darrers mandats ha governat amb el PSC

COVID-19
•

“Els ajuntaments 
hem suplert les 
carències de les 
administracions 

superiors”

LLERONA
•

“Amb la zona 
esportiva estem 
fent el que es va 
pactar amb veïns 

i entitats”

Les Franqueses del Vallès

Josep Villarroya

Francesc Colomé (JxCat) és 
alcalde de les Franqueses des 
del 2011 i viu el seu tercer 
mandat, els dos darrers en 
coalició amb el PSC.

Quin impacte ha tingut la 
Covid-19 a l’Ajuntament?

Ha provocat una paràlisi en 
el dia a dia. Els ajuntaments 
hem entomat feines a les 
quals altres administracions 
no arribaven. Es va crear 
el grup de voluntaris i vam 
subministrar mascaretes i 
EPIs a les tres residències del 
municipi, a residències del 
voltant, a l’Hospital... 

I en els ingressos?
Ha provocat un descens de 

prop d’un milió d’euros. Però 
hem ajustat partides i hem 
fet un pla de xoc per valor 
d’1,1 milions. 

S’han trobat una mica 
sols?

Les administracions que 
manaven, Estat i Generalitat, 
han hagut de prendre deci-
sions que han comunicat als 
ajuntaments un diumenge al 
vespre per aplicar un dilluns. 
En molts moments, no sabí-
em gairebé què fer. Hem 
reunit la gent un diumenge a 
les 10 del vespre per prendre 
decisions. El tema dels EPIs 
és un exemple clar. El mate-
rial sanitari per als hospitals 
i les residències no arribava, 
les desinfeccions que havien 
de fer a les residències tam-
poc arribaven... Els ajunta-
ments hem suplert una mica 
les carències de les adminis-
tracions superiors.

Com estan les tres resi-
dències del poble?

Bé. Hem fet les coses ben 
fetes, però també hem tingut 
un punt de sort perquè el 
virus no ha entrat amb força 
a les residències. S’han aïllat 
des del minut zero.

I l’impacte social?
Estàvem al voltant del 

10,5% d’atur i hem passat 
al 14%. Una altra dada és 
la partida d’ajudes directes 
a les persones. L’any 2011 
vam començar amb 30.000 
euros i en l’època de la crisi 
vam pujar fins a 120.000. 
Darrerament, les partides no 
s’esgotaven, però ara aquesta 
partida ja està esgotada i hi 
hem de posar més diners. 

Tot plegat afectarà les 
inversions previstes?

Les inversions van per un 

costat i la despesa corrent 
per un altre. La despesa 
corrent es paga amb el que 
es cobra d’impostos, de 
participacions en el fons de 
l’Estat o de la Generalitat. I 
la inversió va per una altra 
via. La sort que tenim és que 
nosaltres calculem els pres-
supostos amb prudència. Vol 
dir que hi ha tot un seguit de 
partides que no ens acabem 
de gastar i que al cap de l’any 
ens pot produir superàvit o 
es poden tenir per si et ve un 
mal de panxa. 

I ara ha vingut.
Sí. I els intentem fer servir 

tots per atendre la gent que 
ha patit les conseqüències de 
la Covid-19.

Deixaran de fer alguna 
cosa prevista?

En principi no. Hem deixat 
de fer molts activitats cultu-
rals i esportives. Això ens ha 
suposat un estalvi, però el 
que és bàsic ho seguim fent.

I com veu la recuperació?
Aquesta pandèmia ha fet 

molt mal al teixit empresari-
al i comercial. Que el comerç 
no estigui bé, la indústria no 
estigui bé i que no tinguem 
turisme afecta moltíssim 
l’economia del país. Aques-
ta primera onada, crec que 
la podem superar, però si i 
ha una segona onada igual 
que la primera, podem tenir 
problemes molt greus. Ara 
ja hi ha algun negoci que no 
ha obert. En són pocs, però si 
hi ha una segona onada i un 
segon confinament haurem 
de pensar en altres tipus de 
mesures. Però els que primer 
hi han de pensar són els que 
tenen el poder per fer mesu-
res que arribin a tothom.

Els preocupa l’impacte 
sanitari.

Molts ambulatoris estan 
tancats per preservar els 
facultatius per si ve una 
segona onada. Això a la gent 
li costa d’entendre. I jo ho 
entenc perfectament. A mi 
m’agradaria que el nou CAP 
de Corró d’Avall estigués 
a ple rendiment i en canvi 
només està amb cita prèvia 
i amb visites d’urgència. És 
una situació que no hem vis-
cut mai i hem de tenir molta 
prevenció. 

La gent compleix?
Les Franqueses té prop de 

20.500 habitants. Només que 
un 2, 3 o 4% de la gent no 
compleixi estem parlant de 
600 o 800 persones, que es 

veuen molt. Però el que hem 
de recordar és que hi ha un 
96% de la gent que sí que 
està complint les normes i 
aquests són els que ens faran 
guanyar la batalla. 

Partidari de les sancions?
A aquesta gent que no 

compleix les normes, si no ho 
entenen d’una altra manera, 
se’ls ha de sancionar.

N’han posat moltes?
El primer que vam fer, com 

altres ajuntaments, pel tema 
de la mascareta, era avisar, 
fer pedagogia. Ara hem 
començat a posar sancions.

En quin moment està 
el projecte de centre de 
menors de Can Santa Digna?

Es van presentar tot un 
seguit d’al·legacions compli-
cades, de tipus urbanístic. 
I ho hem donat a un bufet 
d’advocats de Barcelona per-
què ens diguin si s’han d’es-
timar o no. 

Un informe vinculant?
Decidirem en base a la 

legalitat.
Però, al marge d’això, com 

ho veu?
Sempre hi ha dues posici-

ons enfrontades. L’únic que 
puc dir és que si el projecte 
és legalitzable i compleix 
amb la normativa urbanística 
i d’activitats, perquè negar-
s’hi?

Com explica l’oposició 
d’una part dels veïns dels 
Gorcs?

Les notícies que arribaven 
sobre incidents amb joves 
migrants eren preocupants. 
Però en molts altres llocs on 
hi ha joves migrants hi ha un 
acompanyament fins i tot de 
la gent del poble i no hi ha 
problemes. 

Quan serà la decisió?
Al setembre.
Befesa continua provo-

cant molèsties pel soroll.
Aquest tipus d’empreses 

estan sotmeses a llicència 
ambiental i control de la 
Generalitat. Per tant, si no 
compleixen, la Generalitat ha 
d’actuar. A nivell de sorolls, 
que sí que és competència 
municipal, l’empresa ens 
va portar el 10 de març un 
informe sonomètric fet per 
una ECA, segons el qual el 
soroll estava per sota dels 
paràmetres màxims. Dins de 
la legalitat. Però tot i això, 
arran de les queixes veïnals, 
hem encarregat un informe 
sonomètric que es va fer la 
setmana passada i ara estem 

esperant els resultats. 
Retiraran el sistema de 

fotovermell?
Vam dir que el retiraríem 

progressivament perquè 
portem ja sis anys i els hàbits 
i les conductes han millorat 
molt. Dels tres punts, ens 
estem plantejant retirar-ne 
un abans de final d’any que 
és el de la cruïlla de la carre-
tera de Ribes i la de Cànoves 
perquè és una cruïlla ben 
senyalitzada.

I el de Llerona?
 Era el primer que volíem 

treure, però els veïns del 
centre ens diuen que no el 
traiem si no hi ha alternati-
va. Em diuen que ara poden 
dormir i abans no dormien. I 
estem estudiant alternatives. 

Quan es completarà la 
pacificació del camí de 
Marata?

Falta fer la segona fase, 
però hem notat ja que hi ha 
hagut un descens de la circu-
lació i, com que hem fet més 
estreta la calçada al nucli de 
Marata, els cotxes no cor-
ren. Ens faltaria fer des del 
cementiri fins a la Sandoz. 
No tenim calendari, però ara 
aprovarem un pla d’actuació 
municipal amb més de cent 
accions que inclourà la paci-
ficació de Marata i tres més: 
la de Corró d’Amunt, la del 
centre de Llerona i la de Can 
Calet, on, quan hi hagi el nou 
ramal de connexió entre el 
polígon i la ronda, ens per-
metrà fer alguna actuació 
urbanística.

L’ampliació de la zona 
esportiva de Llerona ha tro-
bat molta oposició. 

Seguim fil per randa el 
que una comissió, on hi 
havia veïns i entitats, va dir 
i va signar l’any 2017. I en 
aquella comissió, on hi havia 
gent de Festes Laurona, del 
futbol, de la parròquia... 
de tots els estaments, es va 
demanar que la reforma de 
la zona parroquial es fes en 
tres fases. La primera va ser 
la rehabilitació de la zona 
esportiva i d’oci; la segona, 
la rehabilitació del casal; i la 
tercera, la construcció d’uns 
nous vestidors, el camp de 
futbol 7 i l’aparcament. I 
l’Ajuntament està fent això. 
Passa que les coses es politit-
zen i darrere de tot això hi ha 
algun partit polític. Però jo 
soc un alcalde que quan sig-
no una cosa és per complir-la 
i si no puc ho he dir també. 

Ens vam comprometre amb 
els veïns i veïnes, les associ-
acions i entitats a tirar enda-
vant aquest projecte i ara no 
s’hi val que, un cop feta la 
primera i la segona, la terce-
ra a algú no li agradi.

Tenen resposta sobre la 
reclamació d’un pas inferior 
sota l’estació de tren de Cor-
ro d’Avall?

El projecte executiu de 
remodelació de l’estació de 
Corró d’Avall ja inclou el pas 
subterrani que unirà la carre-
tera de Ribes i les naus dels 
militars, Can Ribas i el Cen-
tre Tècnic del Vallès. El pacte 
és que ells fan el pas, però la 
urbanització la farem nosal-
tres. I amb la supressió de la 
tercera via, Adif reomplirà 
l’espai i el cedirà a l’Ajunta-
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Terrandvitx!
Una versió diferent amb 

les millors copes per 
gaudir tranquil·lament

de les nits d’estiu!

... Anem a prendre alguna cosa?

Us esperem!
De dijous a diumenge de 20h a 1h fins al 29 d’agost
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Francesc Colomé és alcalde de les Franqueses per CiU i JxCat des de l’any 2011 sempre en govern de coalició. Els dos darrers mandats ha governat amb el PSC

ment per fer un pàrquing. 
Tenen calendari?
No, però el projecte execu-

tiu està aprovat.
El desdoblament de la R3 

afecta una zona verda.
El darrer projecte ha variat 

el traçat i la solució que ens 
donen per als Gorcs no és la 
que nosaltres vam proposar. 
Opten per una solució molt 
més barata que ens agafa 
tota la pastilla d’equipa-
ments a Can Santa Digna. 
Nosaltres volem el traçat ini-
cial i que es faci una rotonda 
d’entrada als Gorcs.

Han presentat al·legacions 
al Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès (PEM)?

Les estem preparant. Van 
en la línia de demanar que, 
si alguna vegada es fa el 
quart cinturó, es consulti 
amb el territori perquè ens 
trobem que l’Estat està fent 
l’estudi ambiental i ja han 
vingut a fer sondatges per 
Llerona fa un parell o tres de 
mesos. Volem discutir amb 
el territori l’oportunitat del 
quart cinturó de Sabadell a 
Granollers. 

Què vol dir l’oportunitat?
Tot. Si fa falta, si no fa 

falta... En el PEM del Vallès 
el debat es trasllada al 2026, 
però volem que, abans de fer 
res, escolti el territori.

L’Ajuntament, però, esta-
va en contra...

Hi ha diferents postures.
I la seva?
És molt clara. On hi ha els 

grans equipaments? Al sud. 
El circuit, la Roca Village... 
Si el quart cinturó s’ha de 

fer per algun lloc ha de ser 
pel sud, per donar servei a 
aquests grans equipaments. 
És una salvatjada que el facin 
passar per zona Xarxa natura 
2000, per sobre del Falgar, 
dels camps de mongetes del 
ganxet, de Marata...

Vostè va dir que el sector 
N era bàsic, però passen els 
anys i no es mou res.

Malauradament el tenim 
judicialitzat. Estem en con-
verses amb Sandoz, que ha 
presentat recurs. Amb la res-
ta hem arribat a acords. Si ho 
podem desencallar, bé, sinó 
haurem d’esperar els tempos 
judicials.

Què reclama Sandoz?
Diu que, per a ells, el sec-

tor no és viable econòmica-
ment. I jo els recordo que en 
el primer pla parcial, que es 

va aprovar l’any 2006, paga-
ven més de 7,2 milions d’eu-
ros i en aquest en paguen 4,8. 
I, en canvi, el 2006 es tirava 
endavant. També eren temps 
de bonança econòmica... I 
ens ha fet una al·legació en 
base a un acord al qual vam 
arribar amb Aragogamma i 
que es va incloure en el pla 
parcial. Urbanisme ja ho ha 
aprovat i només ens quedarà 
la viabilitat econòmica que 
està en mans dels jutges. 
Però amb Sandoz en parlem 
constantment.

Negocien amb una gran 
multinacional.

Tenen tota una bateria 
dels millors advocats que hi 
pugui haver... Però les coses 
tenen un inici i un final. Pot 
tardar més o tardar menys...

Un dels equipaments pre-

vistos era el centre de nata-
ció sincronitzada. Es manté 
la intenció de fer-lo?

En principi sí.
Els darrers informes de la 

fundació Bofill alerten de la 
segregació escolar.

No sé si recorda que hi 
havia una escola que li havia 
baixat molt la inscripció i es 
parlava de segregació. Doncs 
aquest any, aquesta escola 
és en la qual han augmentat 
més les inscripcions i s’obri-
ran dues línies sense proble-
mes. I això ha demostrat que, 
depèn del projecte educatiu, 
a la gent li atrau una mica 
més o una mica menys. Les 
Franqueses és circumscripció 
única i la gent es pot moure 
a l’escola que vulgui. I què 
millor que això? Que els 
pares puguin escollir l’escola. 

Per què van fer una talla-
da d’arbres a la carretera 
de Cànoves i a la riera dels 
Gorcs?

Arran del Glòria hi ha 
molts arbres que han quedat 
molt malmesos. Els arbres es 
moren, com les persones i hi 
ha gent que en fa demagògia. 
Per exemple, als Gorcs eren 
arbres molt alts que tenien 
una certa edat i que amb el 
Glòria havien quedat mal-
mesos i n’havia caigut algun. 
Allà hi ha pistes de tennis 
i nens i nenes que estan 
jugant. Entre la seguretat 
de les persones o la vida de 
l’arbre, sempre optaré per la 
seguretat de les persones. A 
la carretera de Cànoves van 
caure moltes branques. Hi ha 
informes tècnics que diuen 
que els arbres estaven molt 
malmesos... Ho tinc clarís-
sim. Al cap i a la fi, els arbres 
els tornem a replantar.

Però a Llerona no només 
es van tallar arbres...

Es va fer el que tècnica-
ment s’havia de fer, però tot 
allò es tornarà a replantar 
i d’aquí a un temps estarà 
perfecte.

Quan es farà la residència 
de Bellavista?

Tenim les bases aprovades, 
però s’ha endarrerit per culpa 
de la Covid-19. Suposo que al 
setembre traurem a concurs 

la redacció del projecte, la 
construcció i la gestió.

Hi haurà places concerta-
des?

Posarem una clàusula 
per la qual hi haurà d’haver 
almenys un 50% de places 
concertades. A partir d’aquí 
ja serà responsabilitat de la 
Generalitat concertar-ho o no, 
però està clar que el Vallès 
Oriental té més de 1.800 pla-
ces de dèficit en residències 
de gent gran. 

És un terreny públic que se 
cedirà a un promotor privat. 
Per què?

A vegades, quan pública-
ment no pots fer les coses, 
has de buscar la conveniència 
publicoprivada. Volem que hi 
hagi una residència i que hi 
hagi places concertades. Són 
110 de residència i 25 de cen-
tre de dia.

Perquè no van plantejar la 
municipalització del servei 
d’aigua?

Jo no crec en la municipa-
lització de l’aigua. Sorea ens 
ha funcionat fins ara i ens 
segueix funcionant. Tenim 
una de les aigües més barates 
del Vallès Oriental. Llavors 
per què hem de canviar? És 
com la recollida d’escombra-
ries. Hi ha ajuntaments que 
l’han municipalitzat. Nosal-
tres creiem que aquests ser-
veis s’han d’externalitzar.

Vallès Oriental Vol Acollir 
es queixa de les dificultats 
per empadronar persones 
migrades.

Si compleixen normatives 
s’empadronaran, si no com-
pleixen normativa, no s’em-
padronaran, tot i que tenim 
una certa flexibilitat. 

Què vol dir?
Que si ens donen una adre-

ça on no hi hagi vint persones 
empadronades i ve amb algú 
que ho pugui demostrar, els 
empadronarem.

Funciona la “sociovergèn-
cia”?

Sí. En els matrimonis sem-
pre hi ha moments dolços i 
no tan dolços, però quan no 
hi ha moments dolços el que 
has de fer és seure en una 
taula i parlar. I nosaltres ho 
fem.
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L’associació Comerç Ral proposa la celebració periòdica d’una fira o mercat ambulant a la plaça de les Hortes per tal de reactivar el comerç a la zona

Sota el Camí Ral demana mesures 
per dinamitzar el comerç al barri 
Els comerciants de la zona denuncien que aquest barri de Granollers s’ha anat degradant durant els darrers anys

Granollers

Oriol Serra

Els comerciants de Sota el 
Camí Ral han demanat a 
l’Ajuntament de Granollers 
que adopti mesures per dina-
mitzar el comerç al barri. 
Concretament, proposen la 
celebració periòdica d’una 

fira o mercat ambulant a la 
plaça de les Hortes i, fins i 
tot, plantegen la possibilitat 
que aquest espai aculli part 
del mercat setmanal dels 
dijous.

“Fa molts anys que aquesta 
zona s’està morint. Estem 
molt a prop del centre de la 
ciutat, però hem esdevingut 

un barri residual”, lamenta 
Gisela Comas, presidenta de 
Comerç Ral, associació que 
representa 22 establiments 
de l’entorn del carrer Roger 
de Flor i la plaça de les Hor-
tes. “Anys enrere solia venir 
molta gent, però ara els car-
rers es veuen buits i això els 
comerços ho notem”.

Comas atribueix la deca-
dència del barri a factors com 
el tancament dels jutjats del 
carrer Fontanella, ara fa 11 
anys, però també al fet que 
esdeveniments com la Rua 
de Carnestoltes o la Caval-
cada de Reis hagin eliminat 
el carrer Roger de Flor dels 
seus respectius recorreguts. 

Josep Toll
i Sayeras

Ha mort el dia 24 de juliol a la matinada,
a l’edat de 60 anys, a causa d’un càncer.

En Josep, fill de la Llagosta, va viure molts anys a Mollet, on va 
treballar com a professor a l’Escola Sant Gervasi. També va viure 
i treballar a Granollers, on va ser director de l’oficina del RACC 
i també director de la Mútua del Carme. En els darrers anys va 
dedicar la seva vida professional a la formació d’adults en intel·
ligència emocional.
La família ho fa saber a amics i coneguts i agraeix tot el suport 
rebut en els darrers temps de la malaltia.
La família ja avisarà de quan se celebrarà la cerimònia de comiat.

Sant Esteve de Palautordera, juliol de 2020
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“A tot plegat cal sumar la cri-
si de la Covid-19, que ens ha 
acabat d’ensorrar”.

Per tot plegat, l’associació 
ha lliurat dues instàncies a 
les regidories de Promoció 
Econòmica i Via Pública 
demanant “mesures per tal 
de reactivar el comerç al 
barri”. També han iniciat 
una campanya de recollida 
de firmes que de moment ja 
suma més de 500 adhesions 
de veïns de la zona i clients 
habituals dels establiments.

“No volem enfrontar-
nos amb cap altre barri ni 
prendre res a ningú”, con-
clou Comas. “Simplement 
demanem que s’integri el 
barri a l’entorn del centre. A 
nivell logístic, la plaça de les 
Hortes és un lloc ideal per 
celebrar-hi mercats o fires. 
Entenem que sigui complicat 
traslladar-hi part del mercat 
dels dijous, però es poden 
pensar altres alternatives”.

La regidora de Promo-
ció Econòmica, Gemma 
Giménez, afirma que l’Ajun-
tament “està obert a estudiar 
qualsevol proposta”, però 
apunta que “és la pròpia 
associació de comerciants 
qui hauria de definir un 
projecte concret i encara no 
ho ha fet”. També considera 
“logísticament inviable” 
el trasllat de cap sector del 
mercat dels dijous a la plaça 
de les Hortes.

Els Bombers 
rescaten un 
excursionista a 
Sant Quirze

Sant Quirze Safaja

Els Bombers de la Generali-
tat van rescatar dissabte a la 
tarda un excursionista que 
va patir lesions de poca con-
sideració després de caure 
mentre passejava per la ruta 
GR-5, al Turó de l’Ullar. En 
l’operació hi va intervenir 
l’helicòpter del Grup de 
Recolzament d’Actuacions 
Especials (GRAE). La vícti-
ma va ser atesa pels serveis 
mèdics a Sant Miquel del Fai.

Crema una carretilla 
elevadora en una nau 
industrial de parets

Bigues i Riells instal·larà 
càmeres per millorar la 
seguretat ciutadana

Bigues i Riells identifica 30 persones pel mateix motiu

La Llagosta sanciona 13 persones 
per no portar mascareta

La Llagosta

EL 9 NOU

La Policia Local de la Llagos-
ta ha sancionat 13 persones 
per no fer ús de la masca-
reta obligatòria. Quatre de 
les sancions són a menors 
d’edat i cinc més a persones 
de menys de 20 anys, segons 
fonts municipals. L’import de 
les sancions és de 100 euros. 

De la mateixa manera, la 
policia de la Llagosta ha san-
cionat set establiments per 
no complir amb les mesures 
higièniques i de seguretat 
decretades amb motiu de la 
pandèmia.

D’altra banda, la Policia 
Local de Bigues i Riells ha 
identificat 30 persones que 
eren a la via pública i no 
feien ús de la mascareta. La 

majoria eren infants i joves. 
Els agents van informar-los 
de la normativa vigent i els 
van comunicar que, en cas de 
reiteració, serien sancionats 
amb multes de 100 euros.

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells ha emès un comunicat 
on recorda la importància de 
fer ús de la mascareta per tal 
de prevenir la propagació de 
la Covid-19.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Una carretilla elevadora va 
cremar aquest diumenge 
al migdia a l’interior d’una 
nau industrial del passeig 
Fluvial de Parets. L’incendi 
va afectar una altra màquina 
del mateix local, però no va 
fer ferits.

Segons fonts dels Bombers 

de la Generalitat, els fets van 
tenir lloc poc després de 2/4 
d’1 del migdia i el foc es va 
donar per controlat al cap de 
mitja hora. En la seva extin-
ció hi van intervenir cinc 
dotacions del cos.

Des de Bombers també 
destaquen que el foc va acti-
var l’alarma, que es va poder 
escoltar durant molta estona 
des dels habitatges propers.

Bigues i Riells

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells està treballant en la 
instal·lació de vuit càmeres 
amb sistema de lectura de 
matrícules de vehicles per 
millorar la seguretat ciu-
tadana al municipi i reduir 
el nombre de robatoris en 
habitatges, entre d’altres fets 

delictius. El consistori ja feia 
temps que treballava aquest 
projecte, que va quedar fre-
nat per la coronacrisi.

Un cop reprès, es preveu 
que les vuit càmeres estiguin 
operatives aquest mateix 
estiu. Policia Local i Mossos 
tindran accés a les dades 
obtingudes per tal de com-
provar al moment si es tracta 
de vehicles sospitosos.
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Parada en el camí de la pedrera
La masia del Pasqualet, a Caldes, és avui l’edifici central d’un càmping
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Fina Soley, al davant de la masia del Pasqualet. Actualment, l’edifici acull el bar i el restaurant del càmping, a banda de fer altres funcions com de magatzem
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Marca amb l’any 1779 al travesser d’una antiga premsa, a l’interior de la casa

Caldes de Montbui

Ramon Solé

Els carros carregats de llam-
bordes que anaven i venien 
de la pedrera del Farell, al 
costat de Caldes, ho feien per 
un camí enllambordat. Poc 
abans d’arribar al nucli urbà, 
el camí passava ben bé per 
la porta d’una masia on els 
carros s’aturaven i els maso-
vers venien als traginers 
els seus productes. Aquella 
masia, testimoni d’un tros 
important de la història de 
Caldes, pertanyia a la finca 
del Pasqualet, i avui és l’edi-
fici central del càmping del 
mateix nom.

El camí enllambordat enca-
ra es conserva i travessa el 
càmping de sud a nord; de 
fet, és el vial principal d’ac-
cés. La casa data del segle 
XVIII, o així ho testimonia 
una marca en una antiga 
premsa a l’interior (1779). 
i en una pedra sota una 
finestra d’una de les façanes 
(1729).

Aquesta masia va tenir 
usos agrícoles fins a finals 
dels anys 80, quan Fina Soley 
i el seu marit, Josep Quiño-
nes, van llogar la finca i la 
casa per fer-hi un càmping. 
“Quan vam arribar, ho por-
taven uns masovers, el Pepet 
i la Pepeta, que ja eren molt 
grans i tenien la finca molt 
abandonada”, explica Soley, 
de 61 anys, que amb el càm-
ping va portar a la pràctica el 
que inicialment havia estat 
només un projecte de fi de 
carrera d’Empresarials. La 

propietària explica que la 
finca del Pasqualet històrica-
ment havia estat oberta i la 
gent hi entrava i sortia lliure-
ment. “De tota la vida, venir 
fins al Pasqualet havia estat 
un passeig típic de la gent de 
Caldes”.

RehAbiLitAció  
ReSPectuOSA

Quan Fina Soley i Josep 
Quiñones van arribar a la 
casa, la van trobar inhabi-
table. “Estava plena de tota 
mena de coses i inundada. 
Inicialment, teníem pensat 
vendre’ns la casa de Palau-
solità i Plegamans i venir a 

viure aquí, però finalment ho 
vam desestimar perquè no 
volíem viure al mateix lloc 
on treballàvem”. 

La rehabilitació, per tant, 
es va fer per a usos purament 
del negoci i respectant tots 
els elements arquitectònics. 
“Ho vam conservar tot. Ara, 
si es treiés tot el que hi ha 
nou, quedaria la casa tal com 
estava”, assegura Soley.

La casa estava dividida 
en dues parts, una per als 
masovers i l’altra per als 
propietaris. Actualment, a la 
planta baixa hi ha el bar i un 
menjador; per unes escales 
es baixa a un altre menjador 
que ocupa el que havia estat 
la cort dels cavalls i annex hi 
ha un antic forn de pa amb 
sostre de volta que allotja un 
tercer menjador. A sota de 
l’edifici on hi ha la recepció 
hi ha l’antic safareig de la 
masia que actualment ser-
veix com a dipòsit d’aigua del 
càmping. “Antigament també 
hi havia tot un rec que arri-
bava al tancat on ara hi ha 
l’ase i que antigament movia 
el molí de la farina. Procedia 
de la riera i pel camí anava 
omplint diversos safareigs”, 
explica Fina Soley.

La masia del Pasqualet és 
encara avui l’element més 
emblemàtic del càmping i 
conserva l’aspecte tradicio-
nal gairebé intacte. La casa 
i el camí de llambordes con-
tinuen parlant de la història 
del poble.

Dues marques en 
diferents indrets 

de la masia la 
daten al segle 

XViii

Aspecte de la façana principal de la masia del Pasqualet el 1989, poc després d’arribar els propietaris del càmping
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EL 9 NOU

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha donat a conèi-
xer que, en els darrers anys, 
ha adquirit la propietat de 
181 habitatges procedents 
de processos d’execució 
hipotecària gràcies al siste-
ma anomenat de tempteig i 
retracte, que li dona prioritat 
per comprar aquests habitat-
ges quan entitats financeres 
o fons d’inversió els posen a 
la venda. 

És només una petita quan-
titat dels més de 2.463 habi-
tatges que l’any 2016 incloïa 
el registre d’habitatges buits 
de la mateixa agència, pro-
cedents de dacions en paga-

ment o processos judicials. El 
registre es va crear a partir 
de l’entrada en vigor del 
decret llei 1/2015 de 24 de 
març de mesures urgents per 
a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos 
d’execució hipotecària. I des 
de llavors, el nombre d’ha-
bitatges inclòs en el registre 
s’ha reduït fins als 1.825.

A partir de l’entrada en 

vigor del decret, els grans 
tenidors tenen tres opcions: 
cedir-los a la Generalitat o als 
ajuntaments, posar-los a llo-
guer o bé vendre’ls; però en 
aquesta darrer cas la Genera-
litat i els ajuntaments tenen 
prioritat a través del dret 
de tempteig i retracte. Una 
altra de les eines que tenen 
les administracions públi-
ques per aconseguir que els 

habitatges de grans tenidors 
s’incorporin al lloguer social 
és l’impost d’habitatges buits 
que han de pagar si estan 
més de dos anys al registre.

Segons la mateixa estadís-
tica de l’Agència de l’Habi-
tatge, 765 pisos inclosos en 
el registre d’habitatges buits 
tenen condicions d’habitabi-
litat i 187 estan pendents de 
rehabilitació. Això demostra 

que el decret del 2015 ha 
estat positiu, però hi ha camp 
per córrer encara.

La crisi de la Covid-19 ha 
posat de relleu les precàries 
condicions en què viuen mol-
tes famílies. Un fet que, ja fa 
anys que venen denunciant 
les plataformes d’afectats 
per la hipoteca (PAH) al 
Vallès Oriental. Les dades 
de recuperació de pisos són 
positives, però l’actual crisi 
ha tornat a posar en evidèn-
cia el greu problema de l’ac-
cés a un habitatge digne. En 
aquest context, és clar que 
cal continuar en la mateixa 
línia i que les administraci-
ons actuïn de manera coor-
dinada.

El dret fonamental a 
l’habitatge

La pandèmia de la Covid-19 que estem patint ha 
plantejat, planteja i plantejarà molts problemes 
nous. Els responsables sanitaris i polítics han 
d’afrontar situacions inèdites fins al present. 
Podríem dir que la Covid-19 ens ha deixat estabor-
nits. Qui vulgui ser sincer ho ha de reconèixer, tant 
els ignorants com els més savis. Tants errors només 
poden ser deguts a una novetat amb precedents 
insuficients. La grip espanyola del 1918 no serveix 
i els epidemiòlegs s’han trobat amb un virus nou 
que ni els viròlegs més experimentats sabien ben 
bé com actuava. Sí, ens van explicar el seu perill, 
per on se’ns podia ficar, com ens havíem de pro-
tegir, però la seva agressivitat i, sobretot, la seva 
capacitat d’encomanament va sorprendre tothom.

La seva propagació va ser tan ràpida que, en 
major o menor mesura, va trobar tots els països 
sense la preparació adequada. Això els països, més 
ben dit alts responsables polítics, que van creure 
en el seu perill i van prendre mesures de immediat, 
perquè els que van optar per l’autoimmunització 
amb prepotència i menyspreu a la ciència, són ara 
els que estan més desbordats i, per materialitzar-
ho amb un símbol, també han acabat posant-se la 
mascareta. Ningú no pot desafiar aquest  virus amb 
prepotència i impunement. Vegem Boris Johnsson, 
Trump o Bolsonaro. La Història els jutjarà.

I, a casa nostra? Val a dir que les autoritats, siguin 
nacionals o estatals s’ho han pres seriosament des 
del primer dia, com a la majoria de països del món. 
Això no vol dir que els resultats hagin estat immi-
llorables. Hi ha hagut alguna falta de previsió de 
cara a determinats col·lectius que no analitzarem 
aquí perquè no és l’objecte d’aquest article. El que 
sí que es pot afirmar és que, en molts cassos, mas-
sa, la causa dels brots i rebrots ha estat deguda a 
imprudències d’alguns sectors de la ciutadania que 
han actuat amb la incredulitat o la mateixa prepo-
tència d’aquells grans líders polítics. Als que som 
molt grans, de joves ens ensenyaven urbanitat; el 
protegir-se per protegir els demés seria també una 
forma d’urbanitat o solidaritat.

Fetes aquestes consideracions, plantegem-nos el 
que possiblement sigui més difícil d’enfrontar. Què 
és prioritari, la salut o el benestar econòmic? Des 
del punt de vista de drets humans sembla que hi 
hauríem de posar la salut, però si fem un exercici 

previ de reducció a l’absurd potser no ho veuríem 
tan clar. Si aturem pràcticament tota l’activitat eco-
nòmica per evitar el contagi i ocupar-nos tan sols 
de la salut, què pot passar? Doncs, probablement, 
que ens empobrirem de tal manera que anirem a 
parar a la misèria amb les seves conseqüències, la 
mort. Si els agricultors no poguessin treballar, si no 
funcionés el transport de mercaderies, si no obris-
sin les botigues o estiguessin buides i tota l’activi-
tat econòmica estigués paralitzada, la mort potser 
arribaria abans a les llars que als hospitals.

Si ens  posem a l’altre extrem de l’absurd; o sigui, 
no parem l’economia en cap dels seus sectors; hem 
de procurar pel benestar de la comunitat a curt i 
llarg termini, sinò anirem al desastre, que morin 
els qui han de morir, però salvem la resta. Quina 
serà la resta? Sí, alguns quedaran, com en van que-
dar després del diluvi universal, les mostres per-
què la vida i la humanitat segueixin. A qui li pot 
anar bé això, als assimptomàtics, als autoimmunes? 
No hi ha vacuna, de moment, i s’ha demostrat que 
els immunitzats poden tornar a recaure, que els 
assimptomàtics poden seguir encomanant i ningú 
no ha assegurat que també no puguin caure. De 

fet, els resultats són els mateixos en ambdós cassos 
maximalitzats o reduïts a l’absurd, perquè qualse-
vol de les dues decisions seria absurda, àdhuc pen-
sant en aquells grans líders polítics forassenyats.

Sovint, en aquests casos, es diu que la solució 
està en el punt mig. De punt mig, res! Perquè el 
punt mig no sabem on és o, almenys, el punt bo 
d’entremig. Errar aquest punt pot ser fatal. En 
definitiva és el que està passant. Arreu s’està assa-
jant on és aquest punt. Alguns països s’hi han apro-
pat molt, però quan cantaven victòria ha arribat el 
rebrot. Els metges, científics, economistes i polí-
tics van de bòlit i qui digui el contrari menteix.

I si anem més enllà en el camp de la ciència i hi 
afegim les matemàtiques? Els matemàtics sols no 
se’n sortirien, necessitaran del treball en equip 
d’epidemiòlegs, pneumòlegs, viròlegs, economis-
tes, sociòlegs, polítics i quelcom més. Entre tots 
poden aportar als matemàtics els factors necessaris 
per construir un model en el qual en cada situació 

i lloc s’incloguin les dades per poder determinar 
els graus de confinament i de protecció necessa-
ris, quins tipus d’activitats es poden permetre en 
cada moment, perquè ni la gravetat ni les caracte-
rístiques són les mateixes, per a obtenir resultats i 
mesures a prendre que no podran ser òptimes però 
sí subòptimes. El grau de complexitat que presen-
ten aquestes situacions d’epidèmia, en el cas de 
l’actual pandèmia, requereixen solucions com-
plexes que molt probablement les matemàtiques, 
ajudades per supercomputadors que processin les 
dades, poden donar.

Cada situació i cada territori necessitaran del seu 
propi model matemàtic i, conseqüentment, d’un 
nivell científic suficient per poder donar soluci-
ons per aquest sistema. Als polítics els pertocarà la 
tasca de formar els equips necessaris en els respec-
tius territoris de la seva competència, assessorats 
inicialment per experts en estadística i de totes les 
especialitats que conflueixen en la problemàtica 
tractada. Quedarà clar, doncs, que els territoris 
més petits però amb suficient capacitat científica 
autònoma, seran els que ho tindran més fàcil per 
desenvolupar el propi model, perquè serà més sen-
zill. 

Els grans estats, per exemple, es veuran obligats 
a dividir-los en territoris o regions sanitàries dins 
dels quals s’haurà de construir el model específic. 
Això no obstant, no vol dir que la Organització 
Mundial de la Salut (OMS) no pugui desenvolupar 
un macromodel de referència perquè els estats o 
territoris el puguin adaptar a la seves respectives 
realitats. Serà molt difícil arribar al resultat òptim 
a tot arreu, però, els resultats subòptims obtinguts 
difícilment es podran millorar amb altres tipus 
de models que no siguin tan complexos com he 
apuntat. El món ha d’estar preparat per utilitzar 
aquestes eines més avançades poder donar res-
postes adequades als imprevisibles reptes que el 
futur li pot deparar a la humanitat, no tan sols de 
tipus sanitari, sinó d’altres com el canvi climàtic 
que haurà de contemplar tant el canvi natural com 
l’antropomòrfic, el provocat per l’home.

L’actual pandèmia és possible que es vagi com-
plicant i que en vinguin de noves amb virus fins 
ara desconeguts. La capacitat de previsió per grans 
grups interdisciplinaris i la capacitat de reacció a 
les noves situacions seran aspectes cabdals per-
què la humanitat es pugui conduir per ella matei-
xa amb un grau de seguretat suficient de cara al 
futur, que és molt incert. Aquesta és una proposta 
que els grans experts de totes les especialitats hau-
rien de considerar si pot ser viable científicament. 
Crec que val la pena considerar-ho, sinó que propo-
sin quelcom millor.

Salut o pobresa, un dilema per aclarir

En molts casos, la causa 
dels brots i rebrots ha estat 

deguda a imprudències 
d’alguns sectors de la 

ciutadania

Josep M. Boixareu 

Editor i escriptor
jmboixareu34@gmail.com
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Quan t’entren a casa
Quan veus coses que no es poden entendre, penses que 
més que proposar solucions o fer reflexions és millor 
preguntar i escoltar. Així mateix, com feu el Diví Mes-
tre, a través de preguntes, procurar que els que escolten 
en treguin ells mateixos el missatge o els ensenyaments. 
Pregunteu-vos quins són els records, les coses més esti-
mades o irreemplaçables que teniu a casa. Ara penseu 
que us ho han robat. M’han entrat a casa uns dies que no 
hi érem —i hi han fet nits. A banda allò reponible, s’han 
endut preuats llibres, papers, discos, grabacions famili-
ars, la meva primera guitarra i altres objectes i coses esti-
mades i irremplaçables. Quin tipus de gent ha de ser.

Sempre he dit que el primer deure de l’estat és garan-
tir la seguretat física i la propietat, i ara vull dir-ho a 
qui no ho sap. La societat civil pot fer o pagar-se esco-
les, metges o autopistes, però no tenir un pistoler que 
protegeixi allò seu. M’amoïna i supera la meva capacitat 
d’anàlisi el nivell de tolerància —fins i tot de protecció 
legal— dels governs cap al criminal. A qui se’t queda a 
casa, a qui la buida o a qui entra a una masia i tortura 
un matrimoni gran. Tanta tolerància escapa qualsevol 
ciutadà amb seny i depassa el que podem capir. Potser 
faria caure el concepte que tenim de l’estat —el nostre 
almenys. De fet, només podem elucubrar. Si algú sap el 
perquè, que parli. És sorprenent també la importància 
que es dona als vaivens banals de la política i a l’última 
sortida d’un polític i tan poca a la seva seguretat. Fins 
que li toca. La dicotomia llibertat-ordre insulta l’ente-
niment. Sense ordre la llibertat és una fal·làcia. M’han 
dit que he estat de sort, ja que no l’han ocupada, com 
altres de la zona. Mentre acabo això sento un pagès que 
exposa el drama i mort provocada de la pagesia. Això em 
fa pensar que l’explicació a tantes coses incomprensibles 
l’hauríem de buscar en la infinita estupidesa humana. 
Tan diversa i que a tots ens agermana. Només demanem 
una mica de seny.

Esteve Maspons
Mollet del Vallès

La vacuna de la verola
Una de les pandèmies més remotes, sens dubte, va ser 
la de la verola. Els primers casos es remunten a milers 
d’anys abans de Crist. La seva mortaldat, malgrat que 
no existia l’actual mobilitat entre territoris, va causar 
aproximadament uns 300 milions de defuncions al llarg 
del segle XX. Afortunadament, el 1717 una dona, Mary 
Wortley Montagu, escriptora, va ser la primera en cons-
tatar, durant la seva residència a Àsia, la pràctica empra-
da per la vacuna (vacinae) de la variola (verola) mitjan-
çant la incisió en les pústules dels malalts, extraient una 
part del pus i posant-lo en contacte amb la pell de les 
persones sanes. Aquesta observació va arribar a contras-
tar-se científicament l’any 1796 per Edward Henner, que 
ho va materialitzar en una vacuna inoculable.

Afortunadament, en l’actualitat tenim grans mitjans 
tecnològics i un col·lectiu de rellevants científics. En 
detriment dels esforços d’aquests equips hi ha la glo-
balització i el menyspreu de les administracions gover-
namentals pel que fa a les retallades en un sector tant 
imprescindible. No obstant això, la resposta dels polítics 
és omplir-se la boca amb discursos grandiloqüents i en 
promeses volàtils de reconeixement, anunciant un canvi 
d’actitud i generositat cap als esmentats equips d’inves-
tigació.

Però són vans compromisos que duren el que dura una 
crisi.

Luis Ferrer P.
Figaró

Sobre la monarquia
No estic d’acord amb en Joan Garriga quan diu que no ens 
van deixar votar sobre la monarquia, quan es va votar la 
Constitució Espanyola, es va votar sobre la monarquia; 
potser ell no se’n recorda. Per si cal, li diré que Catalunya 
va ser de les comunitats autònomes on hi va haver més 
vots positius. I dir que el Rei emèrit va fer un paperàs en 

el cop d’estat de 1981 diu molt poc de Garriga com histo-
riador. Et pot agradar més o menys o gens la monarquia, 
però el que no és de rebut és mentir sobre la història. 
Una altra cosa són els tripijocs de l’emèrit, consentits 
i sabuts per tots, també a Catalunya. Recordem a Pujol 
allò de les branques i els nius. Totes les monarquies 
europees són hereditàries i democràtiques. O creu Gar-
riga que no ho són, només pel fet de l’herència? Li recor-
do que hi ha uns 200 països al món. Ell ja és grandet i 
ha tingut temps, si no li agrada Espanya, de canviar-se. 
Mai diria que un país està podrit, doncs, segurament, 
algú es pot sentir ofès, que és el que m’ha passat a mi 
en llegir l’escrit d’EL 9 NOU. Clar que, en una conferèn-
cia, el vaig sentir comparar als republicans espanyols, 
que al gener i febrer de 1939 van travessar els Pirineus, 
després d’una guerra de tres anys; dones, nens, homes, 
soldats, vells, descalços, sense gairebé roba, caminant. 
I va tenir la gosadia de comparar-los amb els presos del 
procés. 

Ja està tot dit. O no?

Francina García 
La Garriga

LA PROPOSTA ESTEV@

Divendres 31 de juliol celebrarem la 
memòria litúrgica de Sant Ignasi de 
Loiola (Loiola, 1491 - Roma, 1556). Ell 
era el més petit dels onze fills d’una 
noble família de Guipúscoa. La impres-
sió que deixen les primeres notícies de 
la seva vida és que era un jove un xic 
arrauxat, potser busca-raons i, certa-
ment, molt conscient dels privilegis 
que li atorgava el seu naixement i con-
dició noble. Militar de professió, l’any 
1521 cau ferit. Durant la seva llarga 
convalescència a Loiola demana lli-
bres. Només tenen a mà vides de sants 
(Flors Sanctorum) i la vida de Crist 
(Vita Christi, del Cartoixà). 

Descobreix que hi ha un altre Senyor 
a qui servir. Les pretensions d’ascens a 
la cort i a la milícia quedaran tallades 
per aquesta ferida. Comprèn llavors 
que ha perdut el temps i decideix que 
d’ara endavant només servirà el Rei 
Etern, Crist Senyor Nostre. Vol anar 
a Jerusalem per conèixer la terra de 
Jesús. Un cop recuperat de les ferides, 
pren camí cap a Montserrat on fa una 
confessió general i deixa la seva espasa 
al santuari com a exvot i símbol del seu 
canvi de vida. A Manresa descobreix 
la seva vocació religiosa. Es vesteix 
pobrament i reparteix el  seu temps 
amb la cura de malalts i la més dura 
penitencia, vivint dins d’una senzilla 
cova. Amb les seves lectures i medi-
tacions, comença a escriure el cèlebre 
llibre dels Exercicis Espirituals. Passa 
per Roma anant cap a Jerusalem, però 
s’adona que si vol predicar, primer ha 
d’estudiar. Estudia a Barcelona, Alcalà 
i Salamanca, i acaba la carrera a París, 
on amb nou joves construeix els fona-
ments de la Companyia de Jesús: “Per 
defensar i propagar la fe per mitjà del 
Papa, en aquella part de la vinya del 
Senyor que tingui més necessitat”. 

A Sant Ignasi, una vegada li pregun-
taren: “Quina és la posició corporal per 
pregar”, i respongué: “La que distreu 
menys!”. I afegí: “Què en trauràs d’es-
tar agenollat molta estona, si en comp-
tes de pensar en Déu penses en el mal 
que et fan els genolls?”. 

Una pregària seva que tant de bo fos 
realitat per mi i per vosaltres: “Senyor, 
ensenya’m a ser generós, a servir-te 
com et mereixes, a donar sense càl-
culs, a lluitar sense preocupar-me de 
les ferides, a treballar sense buscar 
descans, a oferir-me als altres sense 
esperar cap altra recompensa que la de 
saber que he fet la teva voluntat”. Així 
sigui. 

Sant Ignasi de 
Loiola

Comprèn llavors que 
ha perdut el temps 

i decideix que, d’ara 
endavant, només 

servirà el Rei Etern

Recordança a Jaume Ballús
Em va trucar el fill del Jaume Ballús, Joan Ballús, 
donant-me la mala notícia de que el seu pare havia 
mort a l’edat de 96 anys. Tot i ser la notícia malaura-
dament esperada, m’ha afectat més del que creia. Són 
molts anys de conviure amb un ésser estimat, perquè 
amb el seu caràcter, es feia estimar. Un amic estimat 
com en Jaume per a tothom. I no cal dir per mi, Ramon 
Bufí, i pel Ramon Delacruz i Josep Pérez, que formà-
vem el grup Sacarina, amb esmorzars memorables pel 
nostre Vallès. No cal dir que l’amic Jaume el coneixíem 
de molts anys.

A llarg del temps, li vaig fer diversos dibuixos, quan 
pràcticament ja no es feien envelats. Va voler que li 
fes tres il·lustracions de com era un envelat. Una vista 
exterior de l’envelat tal com es feia: els morts, les ante-
nes, les sirgues, la vela, els cotats, etc. Una vista interi-
or amb les llotges, l’alcova de color granat com la sang 
de bou. I un altre que en Jaume sempre m’alabava, de 
l’espolsada i la vela vista per dins, que quasi sembla-
va com si es mogués. En tot aquest procés, vaig estar 
assabentat per l’experiència d’en Jaume; no en va, ell 
també era un artista. A part dels envelats, hauríeu de 
veure els dibuixos que va fer amb passió de les màqui-
nes de trens antigues, la passió per l’hort idolatrat i 
la bicicleta. Comentava una vegada que a la Forada-
da, on treballava, el fogoner de la màquina X el va dei-
xar pujar i manar-la, per un moment es va sentir amo i 
senyor de la màquina.

Podria dir tantes coses de l’amic solidari i tolerant 
en aquest article. Tan sols he pretès fer-li un petit 
homenatge juntament amb els amics del grup Sacari-
na. Sempre recordaré els teus palaus màgics de llum. 
Per aquest camí que has fet tantes vegades, malaurada-
ment, aquest últim no té retorn, puix sempre recorda-
rem un amic indeleble.

Ramon Bufí
Les Franqueses

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr
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En l’òrbita de la Terra al volant del Sol hi ha dos 
grans punts estables respecte a l’atracció d’amb-
dós astres, anomenats els punts de Lagrange. En 
el corredor prelitoral, entre Barcelona, Girona i 
Tarragona, hi ha també dos punts a mig camí, amb 
una semblant qualitat, que podem identificar com 
a Vilafranca i Breda-Hostalric.

Avui, el gran lligam de la nova mobilitat territo-
rial ja és el ferrocarril d’alta velocitat, per exem-
ple, quan hi ha gent de Barcelona que treballa a 
Figueres a una hora de tren. I resulta que els dos 
punts “lagrangians” esmentats, connecten la xar-
xa ferroviària d’alta velocitat amb la convencional. 
Disposen de platges de vies amb apartadors que 
permetrien l’aturada en alta velocitat sense inte-
rrompre els combois més ràpids i que facilitarien 
l’intercanvi amb les línies convencionals. Només 
cal posar andanes a les vies laterals i fer estació 
entre la línia convencional i la d’alta velocitat. 
Reestructuraríem de cop els serveis de Rodalies. 
No ho hem decidit, ens ho hem trobat fet, exis-
teix i ho va deixar resolt el Ministeri de Foment fa 
anys. Ho ignorem del tot i està plenament present. 
Només cal saber-ho aprofitar.

Aquestes dues localitzacions tenen vocació de 
nova polaritat regional, de descentralització de 
Barcelona, de peça clau en la construcció de la gran 
regió metropolitana de set milions, de reequilibri 
territorial a gran escala i de bon projecte de país.

Com a les velles new-towns angleses de fa setanta 
anys, es pot aprofitar la centralitat de comunicaci-
ons, l’existència d’una població prèvia i un entorn 
positiu per tal de crear un nou pol urbà descen-
tralitzat. Aquests nous nodes se sumarien a altres 
d’evidents en el conjunt de l’alta velocitat: a Lleida, 
l’Aldea, Figueres, Tarragona-Reus, l’aeroport de 
Girona... Tenim un país relligat a menys d’una hora 
de temps de la capital i no l’aprofitem. Tenim resol-
ta la infraestructura base de la metròpoli catalana 
del futur i ni ens n’adonem.

Un pla director urbanístic específic i la visió a 
escala catalana resoldrien la seva ordenació i gestió 
en el termini d’uns pocs mesos. A més a més la libe-
ralització dels serveis ferroviaris propicia aquest 
radical canvi d’escala del conjunt del país.

Els dos pols serien la cirera del pastís d’una visió 
regional més àmplia. Per exemple, és urgent la 
millora dels serveis convencionals a Vic i Manresa 
que, actualment, a més d’una hora de Barcelona, 
perden lligam amb el centre metropolità respecte 
una ciutat com Figueres. Calen serveis regionals al 
llarg de tota la vall prelitoral, passant per darrere 
del Tibidabo i no sempre pel nucli central de Bar-
celona. I caldria, sobretot, que Barcelona mirés el 
darrere del Tibidabo, on hi ha l’espina dorsal del 
país. La necessària millora dels serveis d’FGC des 
de Terrassa i Sabadell al centre de Barcelona —
avui els més col·lapsats en densitat d’ús— serien 
l’oportunitat perquè els barcelonins entengues-
sin que la vall interior existeix i que ha de ser dins 
del seu pensament, com hi són Sants i la Sagrera. 

Aquest resultaria un triangle format per dos punts 
a la costa i un a l’interior, un esquema que redi-
mensiona la capital i la relació amb tot el país. Això 
implica una aturada dels serveis regionals al Vallès. 
Per anar a Madrid o a París anirem tots a la capital, 
però per moure’n dins Catalunya no ha de caldre i, 
al mateix temps, un barceloní ho ha de trobar tam-
bé immediat i proper.

El Vallès no és el magatzem de les naus indus-
trials ni el territori abandonat en inversions o 
l’esquena (o el cul) de la capital... La reivindicació 
que el Vallès existeix apunta en aquesta direcció de 
valoració del conjunt del país i de les seves poten-
cialitats. 

Aquesta no és una reivindicació que es miri el 
melic. Catalunya és una metròpoli d’eixos amb una 
gran columna vertebral que és el corredor prelito-
ral. Sobre aquest corredor s’hi pot assentar el pro-
jecte de futur de la Catalunya multipolar. Un país 
on les relacions urbanes amb la capital no siguin de 
subordinació, sinó de cooperació.

Els satèl·lits de Lagrange

Ha mort el mes de març a l’edat de noranta-cinc 
anys el nicaragüenc poeta, capellà i revoluciona-
ri Ernesto Cardenal; un dels pares de la teologia 
de l’Alliberament. Una reflexió teològica que es 
va iniciar a l’Amèrica Llatina després del Concili 
Vaticà II i la conferència de Medellín a Colòmbia. 
Aquest pensament esdevé un intent d’estudiar i 
interpretar la Bíblia a través de la crisi econòmica 
dels pobres i  lluitar  per la justícia social.

Ernesto Cardenal, fill d’una família benestant, 
descobrí en els evangelis una nova manera de 
portar la paraula de Déu als pobres. Havia nas-
cut el 20 de gener de 1925 a la ciutat de Granada 
a Nicaragua. Estudià literatura a Mèxic i als EUA. 
Ja aleshores mantenia la idea sobre l’evangeli que 
s’hauria de posar en pràctica dins de tres camps 
d’acció: la lluita per l’alliberament del seu país, la 
fundació de la comunitat de Solentiname (movi-
ment espiritual, social, artístic i polític), i la poesia 
com avenç revolucionari.

El 1957 ingressà a un monestir trapenc a Kentuc-
ky (EUA). Allí coneixeria Thomas Merton, místic i 
escriptor catòlic, causa de la creació de la comuni-
tat de la mare de Déu de Solentiname. Un lloc espi-
ritual i literari on convivien camperols i artistes. 
Allí el 1965 fou ordenat prevere. En aquest indret a 
la vegada convergia amb la guerrilla sandinista que 
lluitava contra la dictadura del president Somoza. 
Cardenal, tot i acceptar la ideologia dels guerri-
llers estava en contra dels seus mètodes, però havia 
manifestat alguna vegada, enfront del que era la 
dictadura militar de Somoza, que la via armada en 
aquest cas era l’única solució.

La seva tasca com a escriptor fou contínua. 
Hora 0, la seva obra èpica on parla dels dictadors 
d’Amèrica Central; de les empreses fruiteres 
dels EUA molt presents a la regió; de l’alçament 
del guerriller Augusto Sandino i el seu assassinat 
ordenat per Somoza; i finalment fa referència a la 
Rebel•lió d’Abril de 1954 a Nicaragua.

Després del triomf de la revolució de juliol de 
1979, va mirar d’aplicar el model de Solentimane a 
l’àmbit nacional. Tant ell com a capellà, com el seu 
germà Fernando que era jesuïta, es responsabili-
tzaren de les carteres ministerials de Justícia pel 
primer i pel segon la cartera d’Educació. Joan Pau 
II va prohibir als capellans de Nicaragua tenir res-
ponsabilitat de govern, cosa que els germans Car-
denal van desobeir i que els va costar la suspensió 
A Divinis. El papa Francesc, el 2019, ho va revocar.

Ernesto Cardenal destaca com a Místic de 
rebel•lia; les seves conviccions el van portar a mani-

festar una fe indestructible en Crist. Segons ell, si 
el Vaticà s’apartava del cristianisme, no dubtaria 
en seguir el Crist. Concebia el cristianisme com 
una revolució que allibera la humanitat de tota 
opressió i que un servidor de Crist ha de ser revo-
lucionari. Creia que una manera directa d’arribar 
al poble havia de ser per mitjà de la lectura dels 
seus escrits i poemes; amb un llenguatge compren-
sible, lluny de la poesia que anomenava “d’elit”.

La seva obra inclou nombrosos assajos sobre 
teologia, política, poesia i diversos volums de 
memòries. Cántico doméstico, un poema de més 
de sis-centes pàgines és, juntament amb Cantos de 
Vida y Esperanza, també del nicaragüenc Rubén 
Darío, una de les obres poètiques més rellevants 
d’Amèrica Llatina.

Posteriorment, la corrupció del govern que havia 
ajudat li va anar en contra, fet que el va portar a 
allunyar-se del Front Sandinista, règim que s’havia 
convertit en una nova dictadura, passada la revo-
lució. La persecució política contra Ernesto fou un 
fet amb l’arribada al poder d’Ortega al govern de 
Nicaragua. El 2018, malgrat la seva edat, el Carde-
nal va fer sentir la seva veu en les protestes que 
acusaven a Daniel Ortega de crims contra la huma-
nitat. 

Assignat com candidat recurrent al Nobel de lite-
ratura va rebre innombrables guardons, dels quals 
destaquen la legió d’honor de la República Fran-
cesa. Altres com el Premi iberoamericà de poesia 
Pablo Neruda el 2009 o el 21è Premi Reina Sofia de 
poesia iberoamericana el 2012. 

Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

Manel Larrosa

Arquitecte i urbanista membre de 
FEMvallès

Ernesto Cardenal
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Potser algú feia temps que ho estava esperant. I 
mira per on, aquest any ha arribat la gran oportuni-
tat. Aquest any farem concerts familiars amb grups 
ben propers, tots ben separadets, actes de petit 
format, distàncies normatives, festa familiar, nova 
realitat. Amplitud i obertura als barris i descobrint 
noves localitzacions. Entremesos amb aforament 
limitat i amb cita prèvia. Com si ens renovéssim el 
carnet. Això de la cita ara queda bé.

Ningú, però, ens parla del concert de festa major. 
Sí, el de veritat. Aquell concert que feia moure la 
gent de la poltrona de casa, de buscar la roba boni-
ca i buscar el telèfon de la cunyada per quedar per 
l’hora de la trobada. On també guardàvem la cadi-
ra i on la gent era feliç. I és que m’ha semblat que 
després de totes les noves orientacions i les noves 
tendències i, sobretot, els nous plantejaments de 
la nostra festa major estiuenca, calia parlar d’una 
cosa que sembla que no entra als plans de les auto-
ritats de la festeta limitada i ben conduïda pel bé 
de tothom. 

  Us volia parlar dels concerts de festa major. 
No aquella mena de concerts on els joves, arra-
pats al got de plàstic ple de cervesa, esperen que 
el soroll sigui cada vegada més ple de decibels. No 
d’aquell garito, una expresió d’un clar barbarisme, 
que diuen que forma part de la gran festa major de 
Cardedeu. D’això que us vull parlar és d’una altra 
mena de concerts. Són aquells concerts esperats per 
tanta gent dels nostres pobles i viles. Son concerts 

de les orquestres de sempre. Concerts de músics de 
veritat, amb estudis d’hores i hores d’aprenentat-
ge, de solfeig, d’assaig i de qualitat final. Cada any 
deia que calia fer-ho i no ho feia. I mira per on, amb 
això de la famosa pandèmia, ens ha vingut regalat. 
I és que els concerts de festa major són un fenomen 
molt important que em penso que cal parlar-ne una 
mica. Perquè a vegades queden oblidats, al mig de 
tant diable, tant fum i tanta disbauxa cridanera. I 
és que quan s’acosten els mesos d’estiu, tothom es 
pregunta quina orquestra ve aquest any. A molts 
llocs repeteixen i ve la mateixa orquestra cada festa 
major, —a Cardedeu en fa 45 que venen Els Mont-
grins—, d’altres tenen preferència per La Principal 
de la Bisbal, d’altres la Selvatana, la Maravella o la 
Metropol i no els hi treguis la seva orquestra pre-
ferida.

Darrerament s’hi han incorporat noves forma-
cions, com La Chatta o Pensilvania. Però encara 
ho podem veure com una mena de Primera Divi-
sió o Segona Divisió. I és que molta gent, aquest 
fenomen dels concerts, ho viu molt intensament, i 
moltes famílies les trobem a tots els pobles que en 
fan. És una mena de relació social que es fa impres-
cindible en qualsevol festa major. I és que aquest 
concert no és pas un acte estrany de la festa major. 
Encara que algun aprenent de periodista no en vul-
gui parlar a les seves cròniques, i els caigui lluny, 
i mai hi surti reflexat aquell esdeveniment quan 
parla de la festa major del seu poble, el concert de 
festa major és un acte de multituds molt esperat 
per molta gent. 

Els envelats i pavellons queden plens i la gent fa 
una llarga cua per accedir al recinte. Molts pobles i 
viles tenen dues orquestres llogades, com Llinars, 
Cardedeu, Sant Celoni o Montmeló, i els aficionats 
a la bona música fan comparacions i prenen posició 
de l’actuació de cada orquestra. I surten els comen-
taris de la millora que ha tingut La Selvatana, la 
petita pujada que ha fet Els Mongrins, o La Prin-
cipal, que potser no està tan bé com l’any passat. O 
que la Metropol ha fet un canvi i ja no és el que era 
abans. 

Els milers de persones que assisteixen als con-
certs són exigents i están preparats per una esto-
na de bona música i sobretot de poder gaudir 
d’un bon cant, i al final d’un espectacle de molta 
categoria. I cada any el pavelló i les carpes són 
plenes a vessar d’una gent que vol gaudir del seu 
concert de festa major. I tot sense gastar ni cinc. 
De la mateixa manera que ho va fer l’any passat, 
i l’altre i l’altre, i amb la il·lusió als ulls cada any 
torna a dins d’aquella cosa que encara a molts els 
sembla l’envelat dels seus anys de joventut. La mit-
jana d’edat és alta, però la nostra gent gran té ben 
merescut aquell esdeveniment. 

Amb aquella música de viatges pel món, la músi-
ca de pel·lícules, i la força d’algun fragment operís-
tic que deixa amb la boca oberta als assistents. Amb 
aquelles veus que saben cantar tot el que calgui. 
I amb aquella inevitable segona part de la “nostra 
música”, amb alguna sardana, en Llach, o La mare, 
d’en Diango, que fa emocionar tothom, i on mol-
tes vegades hi entaforen aquella inefable Puntai-
re, que aquella gent conservadora i amb força anys 
a sobre, aplaudeix d’allò més quan escolta aquella 
frase de “l’enemic francès”, i que tots els assistents 
volem fer recular amb les armes a la mà…

I brandant la bandera al fons de l’escenari, 

comença El cant de la Senyera, i tots ens posem 
drets, sense fer cap excepció: els més grans del 
poble, els castellans del pis de dalt, i el votant d’al-
gun partit espanyolista. Tots drets. Perquè fa lleig 
quedar-se asssegut. I quan sembla que el director 
vol donar per acabat l’acte i el concert d’aquest any, 
comencen els crits de “Girona! Girona!”, i ja tenim 
altra vegada tot el pavelló amb tot el públic dret, 
gaudint d’aquella Girona m’enamora, que ja desitjà-
vem al començar el concert d’aquella tarda.

Ai, aquella festa major…
I, ai, avui ningú parla de com quedarà tot aquest 

concert de festa major. Això ha quedat penjat i obli-
dat, perquè segurament aquelles orquestres valien 
molts calers i algú també ha pensat que no valia la 
pena de fer música per segons quina mena de gent 
i de segons quina edat. Mai hauriem pogut saber 
quina durada en el temps tindrien aquests concerts 
i quants anys aguantarien aquella munió de jubilats 
de festa major. Però s’hi van afegint noves genera-
cions, i molta gent plena d’il·lusió. Aquelles perio-
distes que cada any fan el resum dels actes de tots 
els dies de festa, no haurien d’oblidar mai els con-
certs de veritat, amb músics de veritat, i que apor-
ten a una determinada gent de la vila uns moments 
de joia i d’alegria. Potser són els seus pares i els 
seus avis, els que gaudeixen del concert de festa 
major. Potser aquell dia és evident que tindran un 
moment de joia. Qui sap si les properes generacio-
ns ja no experimentaran aquell moment de plaer. Jo 
voldria pensar que algú que organitza aquesta festa 
major alternativa i plena de circumstàncies, podria 
arribar a pensar en aquella gent que cada any espe-
rava el seu concert. Perquè jo voldria pensar que 
l’any que vindrà ens tornarem a trobar a dins del 
pavelló o del vell envelat i a qui li toqui organitzar 
tot allò no oblidi mai el miler de persones que espe-

ren el seu concert.
M’ha agradat parlar-ne perquè aquest fenomen 

és molt important dins aquells dies de festa gros-
sa. I sembla que algú sembla oblidar-ho, i oblidar 
aquella gent, que potser no poden esperar un nou 
any. Mentrestrant, a Sant Gregori, al costat de Giro-
na, el diumenge dia 19, a les vuit, a la zona exterior 
de l’espai la Pineda, hi havia l’orquestra Selvata-
na. Qui no fa concerts, doncs, és realment perquè 
no en té ganes. I segurament haurà trobat un bon 
motiu per deixar-ho córrer. Però, mira, mentres-
tant també haurà passat l’estiu i haurem d’esperar 
un nou temps. I qui dia passa any empeny. I caldrà 
esperar que hagi passat la vil i traïdora malaltia. I 
potser ara ens posarem al dia, i seguirem pensant 
en aquest Estat que ha oblidat la democràcia, i ha 
oblidat un poble que vol ser lliure i vol viure en 
pau. Aquest any no ens podrem aixecar per escoltar 
el nostre himne i El Cant de la Senyera. Ja només 
faltava aixó! Aquest estiu farem petits formats en 
la intimitat, plens de morrions per tot arreu. Ara 
tocaran dies durs i estranys que no voldríem mai, 
però que afrontrarem amb la força d’un pais que fa 
un any s’aixecava cada festa major de la seva cadira, 
i a cada concert del seu poble, tosssudament alçats, 
i escoltàvem i cantàvem allò que tots tenim a dins: 
“Oh, bandera catalana, et serem sempre fidels”. 
Ahir des del pavelló i ara des del carrer, malgrat la 
gent superba que trobem pel nostre camí, hem de 
seguir sempre fidels a Catalunya, a la nostra festa 
major i als nostres concerts de sempre. Això no ho 
hem d’oblidar mai…                                                      

Víctor Busquet i Pujós

Arxiver i escriptor
busquetpujos@gmail.com

Els concerts de festa major

Molts pobles i viles tenen 
dues orquestres llogades, com 
Llinars, Cardedeu, Sant Celoni 
o Montmeló i els aficionats a la 
bona música fan comparacions

Qui no fa concerts, doncs, 
és realment perquè no en té 
ganes. I segurament haurà 

trobat un bon motiu per 
deixar-ho córrer
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“Ens cal un sindicalisme 
independent dels partits polítics”
Toni Soler, de Granollers, és el nou secretari general de la CNT a Catalunya i les Illes Balears
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Toni Soler, militant de la CNT des dels temps de la clandestinitat, la setmana passada a Granollers

Granollers

Oriol Serra

Toni Soler, de Granollers, ha 
estat recentment nomenat 
secretari general de la CNT a 
Catalunya i les Illes Balears. 
Electricista de professió, 
Soler té 61 anys i en fa més 
de 45 que milita al sindicat, 
al qual va entrar mentre 
encara actuava des de la clan·
destinitat en ple franquisme. 
Assumeix el càrrec amb el 
repte de consolidar l’etapa de 
creixement iniciada per l’or·
ganització durant els darrers 
anys.

L’impacte de la Covid-19 
ha estat molt contundent, 
també a nivell econòmic i 
laboral. Quin ha de ser el 
paper del sindicalisme en 
aquest context?

El sindicalisme ha de ser 
reivindicatiu i fer tot el 
possible perquè les condi·
cions laborals deixin de ser 
precàries. Per tant, ens cal 
un sindicalisme que sigui 
independent dels partits 
i els estaments polítics. A 
dia d’avui, la CNT compleix 
aquests requisits.

Quin escenari preveu de 
cara als propers anys?

La recuperació serà difícil. 
Més enllà de les conseqüèn·
cies del coronavirus, ja fa 
temps que el capitalisme està 
en crisi a molts nivells i que 
la seva pròpia dinàmica no 
és capaç d’oferir feina a tot 
el conjunt de la població. A 
partir d’aquí, possiblement 
evolucioni i s’adapti. Però en 
temps d’incertesa, els treba·
lladors i els col·lectius més 
febles sempre solen esdeve·
nir els més perjudicats.

Això últim s’ha tornat a 
posar de manifest durant 
els darrers mesos.

Les persones amb els 
salaris més baixos solen ser 
també les més essencials a 
l’hora de garantir els serveis 
bàsics a tota la població, i 
aquesta crisi ho ha tornat a 
evidenciar.

N’és conscient, d’això, el 
conjunt de la societat?

La societat percep la 
importància d’aquests col·
lectius, però no sol implicar·
se en la defensa dels seus 
drets i reivindicacions. Això 
s’ha pogut veure a Granollers 
mateix. Durant dos mesos, 
moltes persones van arribar 

a sortir cada vespre a aplau·
dir als sanitaris des dels 
seus balcons, però quan els 
treballadors de l’hospital han 
fet concentracions demanant 
millores no hi ha anat tanta 
gent.

La CNT es troba en una 
etapa de creixement. Només 
al Vallès Oriental, la seva 
afiliació ha augmentat un 
30% aquest 2020.

Aquest creixement es deu 
a diversos factors, però un 
dels més evidents és la prò·
pia crisi de la Covid. Aquests 
darrers mesos s’han comès 

molts excessos, des d’ER·
TOs que no s’han arribat a 
pagar fins a deficiències en 
les polítiques de prevenció. 
Generalment, la gent tendeix 
a afiliar·se a un sindicat quan 
necessita resoldre un pro·
blema, i darrerament això ha 
estat gairebé una constant.

Vostè s’hi va afiliar 
durant la dècada dels 70, en 
plena dictadura franquista. 
Què el va portar fins a la 
CNT?

Hi vaig entrar molt jove, 
amb 18 o 19 anys, i el meu 
primer contacte va ser a tra·

vés de l’entorn universitari, 
on es començava a respirar 
un ambient antifranquis·
ta. Primer vaig entrar a les 
Joventuts Comunistes del 
PSUC i d’aquí vaig passar a 
la CNT.

Com recorda aquells 
temps de clandestinitat?

Ens movíem en el marc de 
la il·legalitat. Ens reuníem en 
locals i domicilis particulars, 
sempre d’amagat, planificant 
la manera de reestructurar 
un anarcosindicat en un 
moment en què el sindica·
lisme no era permès. Van 
ser uns dies molt difícils i 
la majoria teníem por però 
l’anàvem perdent a mida que 
adquiríem experiència i assu·
míem la situació.

Hi havia cap més orga-
nització anarcosindical, al 
Vallès Oriental?

A la comarca hi havia tres 
grups diferents operant en la 
clandestinitat, però al princi·
pi ni tan sols ens coneixíem 
els uns als altres perquè tot 
el que fèiem havia de ser 
d’amagat i amb molta discre·
ció. Un d’aquells grups eren 
els Avis del 36, veterans de 
la Guerra Civil que havien 
patit l’exili i els camps de 
concentració. Ens van ajudar 
molt al seu moment. Cal 
recordar que l’anarcosindica·
lisme havia tingut una gran 
influència a Granollers fins a 
l’inici de la guerra.

Durant molts anys, i per 
influència de quatre dèca-
des de franquisme, la CNT 
ha estat percebuda a l’Estat 
espanyol com una mena de 
bèstia negra. Està canviant, 
aquesta percepció?

Poc a poc va canviant. La 
CNT sempre ha estat una 
organització no violenta, 
però la seva història més 
coneguda es desenvolupa en 
contextos de violència com el 
de la Guerra Civil. Jo mateix 
recordo perfectament el cas 
Scala, durant la Transició. Un 
atac planificat i executat per 
un infiltrat de l’extrema dre·
ta, que va fer diversos morts 
i que l’Estat va utilitzar per 
criminalitzar i desprestigiar 
la CNT.

Una plataforma digital fomenta la 
relació entre empreses de la comarca

Estabanell reobre la seva 
oficina de Granollers amb 
cita prèvia

Granollers

EL 9 NOU

El Consell Comarcal ha posat 
en marxa una nova platafor·
ma digital per tal de fomen·
tar la col·laboració entre 
empreses del Vallès Oriental 
i potenciar la difusió dels 
productes que s’elaboren a 
la comarca. MarketplaceVO 
ha estat un encàrrec de la 
taula de concertació territo·

rial Vallès Oriental Avança 
(TVOA), i s’emmarca en el 
paquet de mesures adopta·
des per fer front a la crisi 
econòmica derivada de la 
pandèmia.

L’objectiu bàsic d’aquesta 
plataforma és oferir a les 
empreses l’oportunitat de 
treballar de forma conjunta i 
establir sinèrgies entre elles, 
reduint costos i guanyant 
eficiència. D’altra banda, la 

TVOA també destaca Mar-
ketplaceVO com una eina a 
l’hora de posar en valor la 
creativitat i el talent que con·
centra el teixit empresarial 
vallesà.

La plataforma recollirà 
ofertes i demandes de pro·
ductes o serveis de firmes 
de diferents àmbits o sectors 
com el comerç, la indústria, 
l’oci, l’hostaleria, la restaura·
ció, l’alimentació o la sanitat.

Granollers

EL 9 NOU

L’empresa Estabanell Ener·
gia reobre a partir d’aquest 
dilluns l’àrea d’atenció al 
client de la seva oficina de 
Granollers. L’atenció presen·
cial, però, només es farà amb 
cita prèvia i seguint tots els 
protocols de seguretat i pre·
venció de la Covid·19.

L’obertura de l’oficina 

suposa, a més, la posada en 
marxa de les noves instal·
lacions del carrer de Ponent, 
on la firma energètica ha 
traslladat part de la seva acti·
vitat mentre durin les obres 
de remodelació de la seva seu 
del carrer del Rec.

L’atenció presencial serà 
a partir de les 8 del matí i la 
cita prèvia es pot sol·licitar 
per via telefònica o telemà·
tica.
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El cometa Neowise
Turó de l’Home Aprofitant que la nit 
del 21 de juliol era en fase de lluna nova 
i que apuntava una nit serena, ENRIC 
NAVARRETE va fer aquesta fotografia 
des del Turó de l’Home, on havia pujat 
acompanyat de Jordi Rodoreda, que apa-
reix al costat de la caseta de l’antic obser-

vatori meteorològic. Tots dos van esperar 
que la foscor guanyés terreny i els dei-
xés veure el famós cometa de l’estiu, el 
Neowise (C/2020 F3), amb el seu estel 
tradicional i la cua iònica, ja més compli-
cada de captar, que és la línia vertical de 
color blavós
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Salicrú ha millorat les instal·lacions de Palautordera

Dilluns, 27 de juliol de 202018

Salicru reforça la presència a 
l’Orient Mitjà amb una filial
L’empresa ja disposa de presència amb filials pròpies en vuit països

Sta. M. de Palautordera

Joan Carles Arredondo

Salicru ha obert a Dubai 
la vuitena filial internaci·
onal. El fabricant d’equips 
d’electrònica de potència 
intensifica les relacions amb 
el mercat de l’Orient Mitjà 
que considera “un mercat 
estratègic”, segons explica el 
director d’exportació de la 
companyia, Albert Giménez. 
Per a la companyia de San·
ta Maria de Palautordera, 
aquesta àrea geogràfica no 
és nova. Salicru ja hi havia 
disposat de filial en el passat 
i ara torna a optar per la pre·
sència directa. “Ens ajuda per 
optar a projectes més grans, 
perquè és una zona en la qual 
la marca pròpia dona més 
confiança als clients”, remar·
ca Giménez.

L’empresa ja ha afrontat 
projectes d’envergadura en 
aquella regió, com els siste·
mes per garantir la qualitat 
elèctrica de la línia d’alta 
velocitat que uneix Medina 

l’activitat internacional, la 
companyia també ha introdu·
ït millores en les seves instal·
lacions centrals de Santa 
Maria de Palautordera.

Després de la inauguració, 
a començament d’aquest any, 
d’un nou centre logístic al 
qual va destinar dos milions 
d’euros d’inversió, l’espai 
guanyat a l’antic magatzem 
s’ha pogut destinar a altres 
projectes, com l’ampliació 
del servei de suport tècnic. 
Aquest servei ha duplicat la 
superfície disponible fins 
als 900 metres quadrats per 
poder acollir en un mateix 
espai l’oficina administrativa, 
el magatzem de recanvis, la 
zona de recepció d’equips i el 
taller de reparació d’equips.

També ha guanyat espai 
l’àrea de validació normativa 
i funcional dels seus produc·
tes. En aquesta àrea es posen 
a prova les característiques 
tècniques i la fiabilitat dels 
productes de la companyia i 
l’ajustament a les normatives 
vigents. També es poden per·
sonalitzar els productes en 
funció de les aplicacions que 
demanin els seus clients.

Aquestes millores accen·
tuen el compromís de la 
companyia de Santa Maria 
de Palautordera de reforçar 
la qualitat i l’eficiència dels 
seus equips i d’acompanyar 
els clients en noves aplicaci·
ons.

i la Meca, a l’Aràbia Sau·
dita. Des de la nova filial 
s’atendran les comandes de 
països com la mateixa Aràbia 
Saudita, Qatar, els Emirats 
Àrabs, Kuwait i Oman. Amb 

una filial pròpia, la compa·
nyia també treballarà per 
incrementar la xarxa de 
distribuïdors i augmentar 
els clients de sectors tecnolò·
gics, industrials, energètics i 

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Gestoria M&A Sant Celoni, 
SL, dedicada a les activitats 
de tinença de llibres, la inter·
mediació en la prestació de 
serveis d’auditoria i asses·
soria fiscal, serveis adminis·
tratius combinats. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Maria del Mar Ruiz Navarta. 
Adreça: Olzinelles, 6.

Montmeló

S’ha constituït la societat 
Persianas Mollet, SL, dedi·
cada a la instal·lació de fus·
teria metàl·lica, persianes, 
finestres, tendals, reixes i 
mampares. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Marco 
Antonio Isaac Acosta. Adre·
ça: Luis Chamizo, 3.

Caldes de Montbui

La societat Sturlese i Buixó, 
SL, dedicada a la compra, 
venda, arrendament, sub·
arrendament i permuta de 
finques rústiques i urbanes 
i immobles en general, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 4.457.090,16 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
4.641.600,23 euros.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Kapture Intelligence, SL, 

dedicada a dissenyar, desen·
volupar, operar, administrar, 
comercialitzar, distribuir 
i explotar programari, sis·
temes i productes per a la 
gestió de la qualitat en el 
sector industrial, així com en 
altres sectors, etc. Capital: 
2.599.000 euros. Adminis·
tradora: Maria Lourdes Foix 
Sauret. Adreça: Berguedà, 3.

Cardedeu 

S’ha constituït la societat 
Bio·Futter, SL, dedicada al 
comerç al detall i a l’engròs 
de productes biològics i 
productes de proximitat i 
venda en línia; serveis de 
neuropatia, acupuntura, etc. 
Capital: 3.100 euros. Admi·
nistradora: Ana María Pacual 
Molas. Adreça: Carretera de 
Dosrius, 50.
 

La Garriga

La societat Cases del Vallès, 
SL, dedicada a la promo·
ció immobiliària, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 2.499.999,60 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
2.868.512,80 euros.

Martorelles

La societat Vulcano Welding, 
SL, dedicada als treballs 
d’enginyeria mecànica, en 
especial la planxisteria i la 

soldadura de peces metàl·
liques, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 10.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
13.030 euros.

La Garriga

S’ha constituït la societat  
La Tina Villarroel 2020, SL, 
dedicada a l’activitat de res·
taurants i llocs de menjar; 
elaboració de preparats ali·
mentaris homogeneïtzats i 
aliments dietètics; fabricació 
de pa i de productes frescos, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Freddy 
Eduardo Villarroel Hernán·
dez.

Montmeló

S’ha constituït la societat 
JR Telcat, SL, dedicada al 
comerç al detall d’equips de 
telecomunicacions en esta·
bliments especialitzats. Capi·
tal: 3.012 euros. Administra·
dor: Pedro Sánchez Sorroche. 
Adreça: Cervantes, 7.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Kushlife, SL, dedicada al 
comerç al detall, per corres·
pondència o internet; gestió i 
administració de la propietat 
immobiliària; comerç a l’en·
gròs no especialitzat. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 

Joel Carrasco Rangel. Adre·
ça: Palau d’Ametlla, 17.

Vilanova del Vallès

S’ha constituït la societat 
Origin Insights, SL, dedicada 
a l’estudi de mercat i realit·
zació d’enquestes d’opinió 
pública. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Maria del 
Mar Serran Mora. Adreça: 
Maria Aurèlia Capmany, 11.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Pisos Granollers Sur 2020, 
SL, dedicada a la gestió i 
administració de la propietat 
immobiliària; compravenda 
de béns immobliaris per 
compte propi; promoció 
immobiliària, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Raimy Wilson Balderrama 
Raldés. Adreça: Foment, 40.

L’Ametlla del Vallès

La societat Ger Mor 152 B, 
SL, dedicada a la distribució 
i comercialització d’eines 
per al tallat i tractament de 
materials industrials, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 864.027,65 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 912.108,62 
euros.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 

Belive Group Consulting, 
SL, dedicada a les activitats 
de comptabilitat, tinença de 
llibres, auditoria i assessoria 
fiscal; activitats de consul·
toria de gestió empresarial, 
gestió d’instal·lacions espor·
tives, activitats de gimnàs, 
etc. Capital: 3.000 eruos. 
Administrador: Fernando 
Jorge Borges Costa. Adreça: 
Montserrat, 122.

Granollers

La societat Samalús Termal, 
SA, dedicada al desenvo·
lupament de les activitats 
d’exploració, investigació, 
explotació, transformació i 
comercialització d’aigua, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 69.325,35 euros. 
El capital resultant subscrit i 
desemborsat queda ara fixat 
en 1.205.630,04 euros.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Sermobis 2020, SL, dedicada 
a la compra i venda d’auto·
mòbils i vehicles industrials 
nous i d’ocasió i dels seus 
recanvis i accessoris, així 
com la reparació i servei 
d’aquests; el lloguer de vehi·
cles amb o sense conductor, 
etc. Capital: 30.000 euros. 
Administrador: Tomàs Jansa 
Mateu. Adreça: Av. Rabassai·
res 32·38.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

d’infraestructures i enginye·
ria. La principal gamma de 
productes que es comercialit·
zen als països de la zona són 
els Sistemes d’Alimentació 
Ininterrompuda (SAI/UPS), 
els equips que transformen 
la corrent alterna en contí·
nua —rectificadors, carrega·
dors— i els estabilitzadors de 
tensió.

La creació de la nova filial 
reforça el paper clau de la 
internacionalització en l’ac·
tivitat de la companyia. Més 
d’un terç de les vendes pro·
venen dels mercats interna·
cionals i l’empreses disposa 
de vuit filials a l’estranger 
comptant la de l’Orient Mit·
jà. A banda de l’àmplia xarxa 
de delegacions a tot el món, 
Salicru té presència directa 
amb filials pròpies a la Xina, 
França, Hongria, Marroc, 
Mèxic, Perú i Portugal.

MILLORES A 
PALAUTORDERA

A més del creixement de 
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Lluc Planas, de 18 anys, fotografiat al seu poble, Santa Maria de Palautordera

Lluc: “Si no m’escoltés 
ningú del poble, plegaria”
El traper de Santa Maria de Palautordera publica el seu primer disc, ‘De x vida’

Santa Maria de P.

Pol Purgimon

Com a nom artístic, només 
es fa dir Lluc. Simple i pro-
per, tal com es mostra. Lluc 
Planas és traper, viu a San-
ta Maria de Palautordera 
i acaba de publicar el seu 
primer disc, De x vida. “És 
un recull de les cançons que 

he anat escrivint durant 
l’últim any. Parlen de mi 
mateix, perquè les he escrit 
sol i són molt romanticones”, 
explica. L’amor és un dels 
leitmotiv de les seves lletres. 
“Estic enamorat”, s’atreveix 
a dir. Però el disc —que té 
vuit cançons— també versa 
sobre l’amistat, la família i 
el poble. El trap de Lluc és 

l’antítesi d’un gènere que 
sovint parla de sexe, drogues 
i delinqüència. “M’agrada 
jugar a dir tot el contrari, 
encara que tinc un so cent 
per cent trap.” 

A De x vida, Lluc es rei-
vindica a si mateix i al seu 
entorn. Hi transmet molta 
seguretat, tot i acabar de fer 
18 anys, i hi plasma la seva 

visió de la vida i la indústria 
musical. El disc té frases tan 
encomanadisses com el “jo 
no vull sortir a la Forbes”, en 
referència a la revista que 
publica la llista de les perso-
nes més riques del món. “Hi 
ha músics que només pensen 
en les reproduccions i els 
diners”, explica Lluc sobre el 
sentit de la cançó. 

Les aparences són una 
constant en un disc en què 
Lluc és capaç de barrejar Bre-
xit, Da Vinci i Palautordera 
en una sola cançó. “A Mona 
Lisa parlo d’una ruptura 
amorosa entre un noi i 
una noia”. La referència a 
Palautordera és per l’arre-
lament al poble. “El meu 
objectiu és que m’escoltin a 
la zona on visc. Si no m’escol-
tés ningú de Palau, plegaria”, 

explica Lluc. 
El disc també té títols com 

Pels meus —dedicada a la 
família i als amics— i els sin-
gles Val la pena o Cap altre, 
que Lluc havia publicat els 
últims mesos. El disc ha estat 
gravat i produït pel també 
grup del Baix Montseny Mas-
saviu, que han acompanyat 
Lluc des que va començar 
a cantar fa un any. Des de 
llavors ha aconseguit més de 
100.000 reproduccions a les 
plataformes. 

De x vida havia de publicar-
se durant el confinament, 
però Lluc ha esperat al retorn 
a la normalitat per ensenyar-
lo. “És un disc alegre, per 
escoltar amb els amics. No 
volia penjar-lo quan la gent 
estava tancada a casa”. El 
traper assegura que traurà 
noves cançons els propers 
mesos i que aviat començarà 
a treballar en un nou disc. 
“Encara estic buscant el meu 
so. M’agradaria fer cançons 
més rap i provar ritmes com 
l’R&B.”

Les vuit cançons 
del disc versen 
sobre l’amor, la 

família, l’amistat 
i el poble

Joel  Minguet porta el 
seu ‘Lorca’ al cinema 
Alhambra de la 
Garriga

La Garriga

El cinema Alhambra de la 
Garriga continua amb el 
seu vessant d’acollir espec-
tacles en directe. Dissabte 
al vespre va ser el torn de 
Lorca, un espectacle amb 
dramatúrgia i música de 
l’actor Joel Minguet. Sol 
a l’escenari, amb la seva 
guitarra i algunes projecci-
ons, va endinsar el públic 
pels primers anys literaris 
de la vida de Federico 
García Lorca, a través de 
la paraula i la música. Va 
ser un viatge molt intimis-
ta, sensible i emotiu, en 
recerca constant de l’es-
sència del poeta i drama-
turg granadí i que canta 
també la seva amistat amb 
Salvador Dalí.
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Albert Rocarols davant d’alguns dels quadres que exposa a Cardedeu

Cardedeu

J.B.M.

L’artista Albert Rocarols, de 
Sant Antoni de Vilamajor, 
presenta al restaurant Pla 
de la Calma de Cardedeu 
una exposició on recull part 
de la seva obra sota el títol 
d’“Autoretrat”. “El títol de 
l’exposició és el que vaig 
donar a un dels primers tre-
balls amb què vaig iniciar 
aquest camí d’obra personal”, 
explica en el programa de 
mà.  “Per les seves obres els 
coneixereu i aquesta mostra 
és realment el meu autèntic 
autoretrat”, diu l’artista. 

“Autoretrat” més perquè 
la mostra constitueix una 
descripció de l’obra d’Albert 
Rocarols que no pel caracte-
rístic autoretrat del mateix 
autor. Les obres que formen 

l’exposició s’han repartit pels 
diferents espais del Pla de 
la Calma, sense agrupar-les 
per temàtiques, tècniques o 
èpoques, sinó que ha volgut 
barrejar-les. D’aquesta mane-
ra des de qualsevol espai es 
pot tenir una visió global de 
l’obra de Rocarols i apreciar-
ne la diversitat i la homoge-
neïtat. Els paisatges imagina-
ris, “elements corporis sobre 
paper” amb escales, cases i 
arbres donen la benvinguda 
a l’exposició. Jocs visuals 
d’espais imaginaris, fets amb 
objectes, la majoria trobats. 

L’extraordinària força del 
blanc i negre dels esgrafiats 
també són uns dels trets 
característics de l’obra de 
Rocarols. I a l’exposició n’hi 
ha una bona mostra. No 
estan agrupats per temà-
tiques, sinó per tècniques. 

Trencant el blanc i negre dels 
esgrafiats, Rocarols presenta 
mitja dotzena d’acrílics sobre 
paper, inclòs “Autoretrat” 
que dona nom a l’exposició, 
en els quals les formes i els 
colors atrapen l’espectador.

 La mostra es completa amb 
algunes escultures/làmpades, 
construccions que incorporen 
llum i fetes amb diversos 
objectes. D’altres incor-
poren la llum d’espelmes, 
il·luminant simbòlicament un 

camí o un espai. L’exposició 
és una bona ocasió per apro-
ximar-se a un recull d’obres 
representatives, en què es 
reconeix el treball i la trajec-
tòria i també la formació de 
dissenyador de Rocarols.

Albert Rocarols mostra 
part de la seva obra en una 
exposició a Cardedeu

El premi Escriu-Mó de 
relats, de Montmeló, ja té 
guanyadors

Montmeló

EL 9 NOU

La primera edició del con-
curs de relats Escriu-Mó, 
organitzat per l’Ajuntament 
de Montmeló, l’Oficina de 
Català i Òmnium, ja té gua-
nyadors. El concurs va ser 
dissenyat com una activitat 
de la Diada de Sant Jordi, 
però amb la crisi de la Covid-
19 i el confinament, el con-
curs es va reprendre amb una 
nova forma i al final es va 
tirar endavant virtualment. 
Aquesta primera edició ha 
tingut 17 participants en 
dues categories i amb tre-
balls amb una qualitat alta.

En l’acte que es va celebrar 

als Jardins de la Torreta es 
van repartir quatre premis. 
El primer premi en la catego-
ria adulta va ser per a Maria 
Rocaspana Font, amb el 
relat Petjades a la neu verge, 
mentre que el segon se’l va 
emportar Noemí Ruiz Blanco 
amb El senyor Josep. En la 
categoria infantil va haver-
hi dues premiades més. Laia 
Feijoço Porro va guanyar el 
primer premi amb el relat 
Vincles d’hospital, mentre 
que Naelé Camacho García va 
guanyar el segon amb El Big 
Ben i el retard en el temps. 

Les quatre premiades van 
llegir els seus contes i van 
rebre de mans de l’organitza-
ció diversos obsequis relacio-

Els premiats en les diferents categories de la primera edició del concurs

nats amb la cultura. La resta 
de participants també va 
rebre un record d’Òmnium 

i un llibre d’edició limitada 
amb els 17 relats que han 
format part d’aquesta prime-

ra edició del premi, que segu-
rament tindrà continuïtat 
l’any que ve. 

Thermalia publica vídeos 
d’espais emblemàtics de Caldes

El Museu Abelló 
organitza un casal 
artístic al setembre
Mollet del Vallès

El Museu Joan Abelló, de 
Mollet, ha organitzat un 
casal artístic, “Un viatge per 
emmarcar”, per a les prime-
res setmanes de setembre, 
abans de l’inici escolar. El 
casal s’adreça a infants de 6 
a 12 anys. El fil conductor 
seran els viatges arreu del 
món. A partir del gran nom-
bre d’obres que va pintar 
Abelló en els seus viatges 
pels cinc continents, es tre-
ballaran les diferents cultu-
res i mostres artístiques, i es 
podran fer manualitats.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Museu Thermalia de Cal-
des va estrenar divendres 
una acció adreçada a la divul-
gació i la posada en valor 
d’espais emblemàtics calde-
rins, que té com a plataforma 
les xarxes socials. Es tracta 
de la publicació de sis víde-
os on es mostren sis punts 
d’interès de la vila termal: les 
Termes Romanes, la Font del 
Lleó, el Safareig de la Porta-
lera, l’Espai Can Rius, les col-

leccions de Manolo i Picasso 
i l’exposició sobre termalis-
me del mateix museu.

Els vídeos mostren espais 
de gran valor històric, natu-
ral i artístic que van quedar 
tancats i privats d’admira-
dors durant el confinament. 
Durant aquells mesos, Ther-
malia va editar vídeos per 
xarxes socials on, amb parau-
les, parlaven d’indrets únics 
de Caldes que no es podien 
anar a veure. Els vídeos es 
poden veure a les xarxes soci-
als del Museu Thermalia. El safareig de la Portalera és un dels espais d’interès de la vila termal
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Bona festa major

Horari
9.00 a 20.30 de Dll a Dv
9.00 a 13.30 Dissabtes

931352170
Contacta’ns

Vine!!
Ctra. Nova, 73
08530 La Garriga
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Tres espectacles culturals 
ompliran el Teatre de la 
Garriga —El Patronat— coin-
cidint amb els dies de festa 
major. Després de comunicar 
el passat dijous que final-
ment només es realitzaran 
actes al teatre garriguenc, 
aquest dilluns es fan públics 
els esdeveniments que hi 
tindran lloc. Cada companyia 
oferirà, a més, tres passis al 
dia, per així facilitar que tot-
hom en pugui gaudir. 

Divendres, l’escenari serà 
pel concert de la cobla la 
Principal de la Bisbal, for-
mació musical habitual en 
aquestes dates estiuenques a 
la població de l’Alt Congost. 

Oferiran l’espectacle Sere-
nata.cat, un concert centrat 
en música popular d’una 
gran varietat d’estils, des 
d’obres líriques a temes Stan-
dard o els seus principals 
clàssics. Una proposta musi-
cal sorgida del projecte La 
Principal acústica que busca 
rememorar els històrics con-
certs de finals del segle XIX, 
anomenats Les Seranates. 

L’acte del primer d’agost 
anirà a càrrec de la compa-
nyia Teatre Mòbil. A través 
de l’espectacle Oops!, inten-
taran sorprendre el públic 
amb una mirada diferent, 
amb molta imaginació i 
humor però sobretot sense 
paraules, només onomato-
peies. 

Per últim, els protagonis-
tes el diumenge 2 d’agost 
seran els Artristras, la com-
panyia teatral garriguenca 
que enguany celebra el seu 

40è aniversari. Aterraran de 
nou al poble amb una obra de 
titelles, actors i manipulació 
d’objectes que s’endinsa en 
un món proper però descone-
gut com és el dels insectes. 

A més d’aquesta oferta 
cultural al teatre, coincidint 
en els dies de festa major, 
VOTV emetrà un vídeo que 
van gravar el passat diven-
dres amb el grup d’havaneres 
Els Bernats Pescaires del 
Congost i un segon vídeo 
d’estil recopilatori que estan 
elaborant diverses entitats 
del poble vallesà.

Enguany, doncs, la Garriga 
viurà una festa molt allu-
nyada de l’esperada, amb 
una programació diferent a 
la prevista, una alternativa 
a la tradicional festa major 
que, tal com assegurava el 
regidor de cultura, Lluís 
Rodríguez ‘Pote’, “busca 
vetllar per la seguretat dels 
assistents i, alhora, potenci-
ar la cultura”.
 
Ramon FeRRandis i 
diana maRtín exposen 
“Relats conFinats” 

El Passeig de la Garriga aco-
llirà a partir del 30 de juliol 
i fins el 3 d’agost l’exposició 
“Relats Confinats”, una mos-
tra dels dos grans mons que 
es creen a partir del confi-
nament per la pandèmia de 
la Covid19; el que passava 
fora i dins de casa. La mostra, 
comissariada per la Filanda, 
espai de creació, forma part 
de la programació de la festa 
major de la Garriga.

el patronat acollirà l’espectacle ‘oops!’ de la companyia teatre mòbil dissabte 1 d’agost

aquest divendres la cobla la principal de la Bisbal obrirà la programació d’estiu d’el patronat

la companyia de treatre garriguenca artristras celebra el 40è aniversari

La Garriga 
programa espectacles 
a El Patronat com 
alternativa a la festa
L’aforament estarà limitat i caldrà 
demanar cita prèvia



EL CALAIXNOU9EL Dilluns, 27 de juliol de 202022

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
C

A
N

O
V

EL
LE

S

El pregó de divendres al vespre va ser un dels pocs actes presencials que han tingut lloc durant la festa major de Canovelles

Una altra festa és possible
Canovelles viu una festa major amb pocs actes presencials i molts en streaming

Canovelles

EL 9 NOU

Canovelles viu aquests dies 
la festa major més estranya 
de la seva història. La crisi 
sanitària pel coronavirus ha 
fet replantejar tot un pro·
grama d’actes, que ha quedat 
reduït en nombre i s’ha tras·
lladat en gran part a les xar·
xes. Molts dels actes, com el 
concert d’Acústiquem o l’es·
pectacle de la pallassa Bleda,  
ja havien estat enregistrats 
el 4 de juliol i durant aquest 

cap de setmana s’han pogut 
visionar, alguns a través de 
VOTV o de diferents xarxes.

 Tot i això, han tingut lloc 
alguns actes presencials, 
amb aforament reduït, com 
és el cas del pregó que va 
obrir la festa major dijous al 
vespre al Teatre Auditori de 
Can Palots, amb l’assistència 
d’unes 90 persones, el màxim 
permès per complir amb els 
requisits de l’aforament, 
segons ha explicat Francesc 
Puigdollers, tècnics de fes·
tes. El pregó, que es va con·

vertir en un dels actes més 
emotius, va anar a càrrec de 
Mireia Gibrat, directora del 
CAP de Canovelles, i Juani 
Férriz, auxiliar d’infermeria 
de l’Hospital de Granollers. 
El seu missatge va ser clar i 
les dues sanitàries van apel·
lar a la responsablitat de tota 
la gent perquè faci cas a totes 
les recomanacions. Van dir 
que ara era hora de cuidar·se, 
i que ja arribaria el dia que 
poguessin fer una festa com 
déu mana.

Les referències als sani·

taris i altres persones amb 
una feina essencial durant 
aquests dies de pandèmia 
es van repetir en altres 
moments de la festa, com 
en el correfoc, en què el foc 
era de color blanc. A més, 
els membres de l’associació 
artística ACAP van pintar un 
mural en una paret del pont 
de la plaça de la Constitució 
dedicat al personal mèdic i 
a totes les persones que ens 
han cuidat aquest temps.

El correfoc va ser un altre 
dels actes presencials, igual 

que la ruta d’orientació pel 
municipi o una actuació de 
les bastoneres en petit for·
mat, sempre amb un públic 
molt reduït. En aquest i 
altres casos no es deia on es 
faria l’acte perquè no s’hi 
congregués molta gent. Ara, 
tots els veïns tenien la possi·
bilitat de veure·ho en strea·
ming. Per això, des de l’Ajun·
tament destaquen l’esforç fet 
per les entitats participants 
en la festa de preparar activi·
tats gairebé sense públic.

Aquesta edició de la festa 
fruit de la pandèmia també 
va obligar a canviar el for·
mat del concurs d’engalanar 
balcons, aparadors i façanes, 
amb un èxit de participació, 
o el concurs de truites de 
patata, en què hi van partici·
par uns 15 grups de manera 
oficial i una quinzena més a 
banda. El de Jamón, jamón va 
tenir menys participants.

Altres activitats, com la 
cercavila motera, finalment 
es van anul·lar, pel risc que 
podia comportar.

La festa major de 
Canovelles continuarà 
aquest dilluns amb actes 
com les havaneres de les 
Anxovetes, que itineraran 
pels carrers del municipi o el 
castell de focs, que es repar·
tirà en sis llocs diferents 
del municipi, i que tothom 
podrà veure en streaming 
des de casa.

En alguns dels 
actes es va 

homenatjar 
la feina dels 

sanitaris 

Festa en petit format a Marata

Les Franqueses del Vallès Marata ha 
viscut aquest cap de setmana la seva 
festa major, tot i que en un format més 
reduït de l’habitual per adaptar·se a la 

nova situació de crisi sanitària. Un dels 
actes que no va faltar va ser el tradicio·
nal Ball de l’Espolsada de diumenge al 
migdia (a la foto), amb tots els dansai·
res equipats amb mascaratera mentre 

ballaven al so de la música a la cobla 
Genisenca. El mateix diumenge també 
hi va haver havaneres i rom cremat i, 
dissabte, música amb Pep Gimeno, el 
Botifarra.
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Concert de 
sardanes, 
dimecres a 
Puiggraciós

La Garriga

Aquest dimecres tindrà 
lloc el concert Cau el sol a 
Puiggraciós a l’exterior del 
santuari de la Mare de Déu 
de Puiggraciós. L’actuació 
s’havia de fer divendres al 
vespre però es va suspendre 
per la previsió de mal temps. 
Finalment el concert es farà 
dimecres a 2/4 de 8 del vespre 
i anirà a càrrec de la Cobla 
Maricel. L’acte està organit·
zat per l’Agrupació Sardanis·
ta la Garriga.

Última sessió de 
Cinemafreshhh!
Granollers

Aquest dimarts a les 10 del 
vespre tindrà lloc l’última 
sessió del Festival de Cinema 
a la Fresca, Cinemafreshhh! 
Es projectarà la pel·lícula Spi-
derman: Un nuevo universo.
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Fira del Rec al Roc

Granollers Els establiments de l’Associació 
de Comerciants Del Rec al Roc van treu-
re dissabte al llarg de tot el dia les seves 
parades al carrer. Amb la recomanació que 

tothom circulés per la seva dreta, per fer 
més fluïd el passeig, els vianants van poder 
remenar, triar i comprar diferents productes 
com roba, sabates, bijuteria, joguines, roba 
per a la llar, i fins i tot, fer-se la manicura.
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Torna la Fira d’Il·lusions 
Granollers La plaça Maluquer i Salvador de Granollers va 
acollir durant tot dissabte la Fira de les Il·usions, que va reu-
nir una dotzena de parades de col·leccionistes, brocanters i 
diferents productes d’artesania, com pedres o llums.
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El tobogan inflable va ser una de les activitats més refrescants de la festa major de Parets

Festa major, malgrat tot
Parets celebra la seva festa major d’estiu amb actes presencials i aforaments restringits

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Parets ha viscut els darrers 
dies, i fins aquest dilluns, 
una festa major diferent, 
però malgrat tot, festa major. 
“A tots ens hauria agradat 
estar als carrers, plens de 
gent i celebrant mil i una 
activitats. No ha pogut ser, 
però malgrat tot la festa 

no s’ha aturat i la gent ho 
ha sabut valorar molt”, ha 
comentat la regidora de Cul-
tura, Kènia Domènech. I els 
veïns també han sabut viure 
la nova festa major “de forma 
molt responsable, complint 
totes les mesures de segu-
retat i sense provocar cap 
problema”.

Així ho van viure, per 
exemple, les 500 persones 

que dissabte al vespre es van 
reunir a l’aparcament del 
camp de futbol per presenci-
ar el concert de l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal. 
Precisament, l’Ajuntament 
de Parets va escollir aquest 
espai per fer-hi els especta-
cles perquè era el que tenia 
l’aforament més gran, amb 
capacitat per a 1.050 perso-
nes mantenint la distància de 

seguretat.  “De moment no 
l’hem arribat a omplir, però 
preferim que ens sobrin cadi-
res que no que ens en faltin”, 
deia la regidora diumenge a 
la tarda. Tots els espectadors 
tenen un circuit establert 
tant per a l’entrada com per 
la sortida, i hi ha acomoda-
dors que s’encarreguen de 
prendre la temperatura a 
cadascun d’ells. Després de 

cada espectacle, l’espai es 
desinfecta.

El primer espectacle que 
s’hi va fer aquest cap de set-
mana va ser Chair Comedy 
amb Xabi Franquesa. Per 
aquest diumenge al vespre 
hi havia previst el concert de 
tribut a Dire Straits a càrrec 
del grup madrileny Alchemy 
Project. Dilluns al vespre hi 
actuarà l’Orquestra Mara-
vella, una altra de les cites 
tradicionals de la festa major 
i que es preveu que sigui un 

dels actes més seguits. 
D’aquest cap de setmana 

festiu també destaquen 
altres activitats com el tobo-
gan inflable amb aigua que 
es va instal·lar diumenge 
al matí al carrer Monistrol 
i que va ajudar a combatre 
la calor a molts infants. El 
mateix diumenge va tenir 
lloc els quatre vermuts iti-
nerants a càrrec de diferents 
colles o entitats del poble 
com els Manyacs. 

El cap de setmana passat ja 
es van fer altres actes tradici-
onals com la projecció de La 
Pedra del Diable, la represa, 
que va substituir la represen-
tació habitual. 

“En general, la rebuda 
d’aquests actes festius és 
força bona. La gent ha entès 
que no es pot fer festa major 
com la coneixíem però 
demana que es puguin fer 
petites coses”, ha comentat 
Domènech.

Unes 500 
persones van 

seguir el concert 
de la Principal de 

la Bisbal
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Arnau García 
deixa el Fenix 
Toulose i fitxa pel 
Benfica 

Granollers

El lateral esquerre Arnau 
García, format al BM 
Granollers i exjugador del 
Fraikin, ha fitxat pel Benfica 
portuguès després de tres 
temporades al Fenix Toulose 
francès. El granollerí de 26 
anys arriba a un conjunt lusi-
tà que es posa com a objectiu 
guanyar una Lliga que no 
alça des de fa 12 anys. “Estic 
molt feliç d’estar aquí, hi ha 
molts jugadors espanyols que 
han jugat al Benfica i m’han 
parlat molt bé del club. 
Durant aquests tres anys a 
França he crescut molt com a 
jugador, sobretot en tasques 
defensives, i en atac inten-
taré complementar un gran 
jugador com Petar Djordjic. 
Penso que tenim una bona 
plantilla per lluitar pel títol”, 
afirma el lateral en declaraci-
ons al web del Benfica. 

Salvem el Mollet denuncia el 
club per presumpta malversació
El CF Mollet comunica que emprendrà mesures legals contra la plataforma per calúmnies 

El líder de la plataforma, José Gómez —tercer per l’esquerra—,  junt amb els empresaris que donen suport al grup

Mollet del Vallès

Toni Canyameras

El conflicte entre la platafor-
ma Salvem el Mollet, grup de 
persones crític amb la gestió 
del club, i el CF Mollet va a 
més. La plataforma ha posat 
una denúncia al jutjat de 
primera instància de Mollet 
contra la junta de l’entitat 
per presumpta malversació 
de fons i reclama la docu-
mentació que provi que el 
club va complir amb el proce-
diment reglamentari quan va 
destituir com a vicepresident 
el líder de la plataforma, José 
Gómez. També denuncia 
que tant Gómez com l’expre-
sident del club, Feliu Tura 
—també membre de la plata-
forma—, han estat expulsats 
com a socis i que al portaveu 
del grup, Toni Cisneros, se 
li ha prohibit ser soci. Una 
maniobra efectuada “per 
eliminar l’oposició”, segons 
el grup. Salvem el Mollet 
també ha revelat que ja hi ha 
una altra denúncia en curs 
per falsedat documental 
contra el club per, suposada-
ment, falsificar el document 
de dimissió de Tura com a 
president en el que, segons la 
plataforma, va ser una mane-
ra encoberta de destituir 
l’exmandatari. El CF Mollet 
nega totes aquestes acusa-
cions i, en un comunicat, 
ha anunciat que emprendrà 

accions legals contra el grup 
per difamació. 

El portaveu de Salvem el 
Mollet, Toni Cisneros, arre-
met contra la suposada falta 
de transparència del club pel 
que fa als comptes. “Ens ha 
arribat informació que els 
membres de la junta es gas-
ten els diners del Mollet per 
a usos personals com restau-
rants i volem que ens ense-
nyin els comptes per contras-
tar-ho. Primer vam acudir al 
club perquè ens els mostres-
sin. Com que s’hi van negar, 
vam demanar la intermedia-
ció de la Federació Catalana, 
petició que la junta també va 
rebutjar. D’aquesta manera, 

no ens ha quedat altre remei 
que acudir a la justícia ordi-
nària perquè ens ensenyin 
els comptes”, assegura Cisne-
ros. “Si prenen accions legals 
hauran de demostrar que 
mentim i, per tant, hauran 
de mostrar els comptes, que 
és el que volem. Així que no 
estem preocupats”, afirma el 
portaveu de la plataforma.

El club respon així a totes 
les acusacions: “Tot soci pot 
sol·licitar els comptes si passa 
per les oficines. Pel que fa a la 
destitució del senyor Gómez, 
el president té la potestat de 
canviar els càrrecs, però, en 
qualsevol cas, nosaltres no 
hem cessat ningú, ha estat ell 

qui ha renunciat a la vicepre-
sidència comunicant-ho en 
assemblea, deixant de venir a 
les reunions i manifestant-ho 
públicament als mitjans. D’al-
tra banda, no s’ha expulsat 
com a soci ningú, el comitè 
disciplinari, independent 
de la junta, proposarà una 
sanció per les tres persones 
en qüestió per motius que 
encara no es poden desvelar. 
Pel que fa a Feliu Tura, el 
club no ha falsificat res, ell 
va dimitir i ens va ordenar 
que enviéssim el document 
de renúncia a la Federació i 
el signéssim perquè no podia 
fer el tràmit”, asseguren des 
del CF Mollet. 

L’equip calderí va patir moltes pèrdues en la sortida de pilota 

Un cúmul d’errors deixa el Caldes 
sense ascens a Primera (6-1)

El CN Caldes va fer una conjura en acabar el matx tot i la derrota 

Saragossa

EL 9 NOU

El CN Caldes de futbol sala 
femení va ser pres d’un 
cúmul d’errades en la sortida 
de pilota que el van deixar 
sense ascens a Primera Divi-
sió al partit decisiu contra 
l’Intersala de Saragossa, que 
va golejar les calderines per 
6-1 en un matx disputat a la 
capital aragonesa a porta tan-
cada. L’equip de la vila ter-
mal, que tot i la seva condició 
de recent ascendit a la divi-
sió de plata s’ha quedat a un 
partit de pujar a la màxima 
categoria, venia de guanyar 
1-2 a l’Elx al primer envit de 
la promoció. 

Al Caldes se li va girar tot 
en contra des de l’inici, ja 

que l’Intersala va aprofitar 
una pèrdua compromesa al 
minut 4 i una altra al 12 per 
posar-se 2-0 i treure’s una 
mica la pressió d’equip favo-
rit prenent la davantera al 

marcador. El conjunt de Javi 
Reyes va intentar asserenar 
el partit i el ritme frenètic 
que va intentar imposar 
l’Intersala i va gaudir de 
moments de joc fluïd, con-

nectant amb la pivot, Adri-
ana, i generant tres oportu-
nitats clares que no va saber 
convertir. 

L’esquadra aragonesa, pre-
sumint d’una eficàcia absent 
en les calderines, va ampliar 
la renda a la represa apro-
fitant dues noves pèrdues 
de les vallesanes, que van 
veure relativament a prop la 
remuntada. Adriana va mar-
car amb un tir ras ajustat al 
pal i, quasi tot seguit, el Cal-
des va fallar un doble penal 
per posar el 4-2. Ja al tram 
final, amb el conjunt calderí 
arriscant amb cinc jugadores 
de camp i sense portera, l’In-
tersala va convertir dues dia-
nes més a porteria buida.

El tècnic del Caldes, Javi 
Reyes, destaca la fantàstica 
temporada del seu equip. 
“Vam competir contra l’In-
tersala però vam pagar les 
errades puntuals. Quan 
passin uns dies valorarem 
el gran any que hem fet, tot 
i ser un equip jove i recent 
ascendit, hem estat a punt de 
pujar a Primera”, ressalta. 

Mingote arriba 
a Croàcia i 
afegirà l’Etna 
i el Vesuvi al 
seu repte 

Dubrovnik (Croàcia)

T.C.

Sergi Mingote ja es troba 
a Dubrovnik (Croàcia) en 
el repte que l’ha de dur a 
completar 7.200 quilòmetres  
per Europa en bicicleta fins 
el Mont Olimp de Grècia en 
dos mesos després de sortir 
de Barcelona el 22 de juny. A 
pesar de la duresa del desafi-
ament, Mingote  afegirà els 
volcans italians Etna i Vesuvi  
al viatge, pel que el paretà 
agafa aquest dilluns un ferri 
que el durà de nou a Itàlia, 
a Bari, per saltar a Sicília, 
on ascendirà en bici l’Et-
na. Tot seguit, tornarà a la 
península itàlica per pujar el 
Vesuvi per després agafar un 
altre ferri que el dugui a la 
frontera que separa Albània 
de Grècia, país on Mingote 
posarà fi al trajecte. 

Amb la incorporació 
d’aquests dos nous cims, 
l’alpinista, que amb aquest 
desafiament busca promoure 
la candidatura de Barcelona 
pels Jocs Olímpics d’Hivern 
del 2030, no passarà per 
Montenegro. Tot i allargar 
el viatge, Sergi Mingote va 
molt més avançat del pre-
vist, ja que el paretà tenia 
programat finalitzar el rep-
te a finals d’agost i espera 
intentar el cim de l’Olimp el 
dia 10. El vallesà ha creuat 
aquests darrers dies els Alps 
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El Memorial 
Vilardebò serà 
aquest any 
campionat català 
de ciclisme  

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El Memorial Pere Vilardebò, 
cursa ciclista que transcórre 
per la vall del Tenes i que se 
celebra des del 2016, serà 
també aquest any la prova 
del Campionat de Catalunya 
de ciclisme de carretera 
absolut i sub-23 el 29 d’agost. 
Els corredors, que partiran 
de la plaça de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia a les 5 de la 
tarda, hauran de donar tres 
voltes al circuit de la cursa 
per completar els 150 quilò-
metres per la vall del Tenes, 
Sant Feliu de Codines, Sant 
Miquel del Fai i Sant Quirze 
Safaja, amb un desnivell de 
2.500 metres. La competició 
finalitzarà també a la plaça 
de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia. L’esprínter santa-
eulalienc Marc Brustenga, 
actualment a les files de 
l’equip Vélo Club La Pomme 
Marseille francès, defensarà 
el seu títol vigent de campió 
de Catalunya sub-23. 

El Memorial Pere Vilarde-
bò es va crear per recordar 
el ciclista de Santa Eulàlia, 
Pere Vilardebò. L’esportista 
més rellevant dels últims 40 
anys a la vall del Tenes va 
córrer als equips Kas i Teka, 
i va guanyar una etapa de la 
Volta a Catalunya a més de 
participar en diverses edici-
ons de Tour, Giro i Vuelta.

Suspès l’Estatal 
de duatló-cros, on 
havien de participar 
Ribot i Malagón

Granollers

Santi Ribot i David Malagón, 
del Club Triatló Granollers, 
s’han quedat sense competir 
aquest cap de setmana pas-
sat al Campionat estatal de 
duatló-cros (ciclisme i cursa 
a peu) d’Almazán (Soria), 
després que la competi-
ció s’hagi cancel·lat com a 
mesura preventiva davant la 
pandèmia degut als rebrots 
que s’estan donant a zones 
properes. Ribot, subcam-
pió d’Espanya i campió de 
Catalunya, i Malagón, doble 
campió continental i campió 
de Catalunya de la disciplina, 
havien de competir pel títol 
estatal en les seves respecti-
ves categories de Màster-50 
i Màster-40. L’anul·lació del 
campionat, que ja es va pos-
posar del juny al juliol, ha 
afectat uns 1.300 esportistes 
de tot l’Estat. 

Pau Mulet, del Club Escacs Mollet, 
bronze al Campionat estatal sub-8
Mollet del Vallès Pau Mulet, jugador del Club Escacs 
Mollet, es va penjar la medalla de bronze en categoria sub-
8 al Campionat d’Espanya per edats celebrat a Salobreña 
(Granada) entre el 15 i el 18 de juliol. Es tracta d’una fita 
històrica pel club, ja que fins ara l’únic jugador de l’entitat 
que havia aconseguit pujar al podi en un Campionat estatal 
havia estat Pere Garriga amb un subcampionat sub-18. El 
bronze de Mulet va tenir un component emotiu en dedicar-
lo el jugador al seu avi, mort a l’abril per Covid-19.

El KH-7 homenatja Indurain pel 25è 
aniversari del seu cinquè Tour 
Roncesvalles (Navarra) L’equip KH-7 Logifrio va home-
natjar Miguel Indurain la setmana passada pel 25è aniver-
sari del seu cinquè Tour de França. Indurain, que correrà 
la seva primera Titan Desert a partir del 2 de novembre 
amb l’equip vallesà, va rebre un pastís commemoratiu a 
mans d’una representació del KH-7 que va viatjar a Navarra 
liderada per Melcior Mauri —a la imatge—. Mauri farà de 
director i corredor de la formació a la per molts considerada 
la prova de ciclisme de muntanya més exigent del món. 

El Trail Sant Esteve, primer post-
Covid, reuneix 340 persones 
Es tracta de la primera cursa de muntanya que se celebra a Catalunya després del confinament 
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Xavi Tomasa, guanyador masculí dels 24 quilòmetres, durant un moment del Trail 

S. Esteve de Palautordera

EL 9 NOU

Corredors fent sortides 
espaiades en grups de 50 
dividits a la seva vegada en 
quatre carrils per evitar la 
tan temuda aglomeració en 
la sortida, voluntaris enfun-
dats en EPIs per avituallar els 
participants, presa de tempe-
ratura als atletes en començar 
i acabar la cursa... El Trail de 
Sant Esteve de Palautordera, 
primera prova de muntanya 
a Catalunya post-Covid, va 
marcar dissabte la pauta 

a seguir a les seves curses 
germanes. A banda, i fugint 
també de l’acumulació de 
gent, prohibitiva en aquests 
temps, el Trail vallesà va sus-
pendre la competició infantil 
i va situar el punt d’arribada 
i sortida al Complex Esportiu 
Júlia de Sant Esteve, de 160 
metres quadrats, en lloc de la 
plaça de la Vila del poble. La 
prova, que també passa pel 
terme municipal de Sant Pere 
de Vilamajor, va congregar 
entre les dues distàncies, 13 i 
24 quilòmetres, uns 340 par-
ticipants. 

Marta Molist es va impo-
sar en la distància llarga en 
categoria femenina amb 2h 
21min 12s,  amb Anna Guri-
ado segona —primera de la 
categoria promesa—, a quasi 
cinc minuts i Núrica Floren-
cio, millor veterana, comple-
tant el podi a 24 minuts de la 
vencedora. En categoria mas-
culina, Xavi Tomasa va ser el 
primer en creuar la meta en 
aquests 24 quilòmetres amb 
un crono de 2h 29s, seguit de 
Jonatan Mora, a 13min 16s 
de Tomasa. Tercer va entrar 
Albert Llonch, millor veterà, 

a 13min 59s. Pel que fa a la 
prova de 13 quilòmetres, 
Anna Comet va ser la noia 
més ràpida amb 53min 44s, 
amb Maite Ríos segona, a 
quasi 11min i Georgina Poch 
tancant el podi, a 14min 38s. 
En categoria masculina, l’at-
leta de Sant Esteve, Ïu Net, 
de només 16 anys, va ser el 
vencedor en la distància curta 
amb 52min 54s. Segon va ser 
Jordi Muela, a 2min 55s i ter-
cer Carles Pérez, a 3min 19s 
del guanyador. 

El responsable de la orga-
nització, Melcior Truncal, 
destacava la participació i la 
actitud dels atletes. “La valo-
ració és molt positiva, hem 
tingut una bona participació 
i el comportament de la gent 
ha estat excel·lent. El Trail 
sol tenir més de 1.000 partici-
pants, però la xifra ha baixat 
en gran part per cancel·lar la 
cursa infantil, a la qual hem 
renunciat per evitar aglo-
meracions, ja que els nens 
porten molts acompanyants. 
Havíem posat el límit en 
500 participants i prevèiem 
aquesta xifra, però va haver-
hi baixes d’última hora de 
gent de l’àrea metropolitana, 
ja que davant les recomanaci-
ons van decidir no venir, cosa 
que els agraïm molt. Podran 
demanar el retorn dels diners 
de la inscripció, o bé guardar-
la per l’any que ve”, explica 
Truncal.  
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El Govern autoritza 
la modificació 
dels contractes de 
Fórmula 1 i MotoGP

Montmeló

El Govern català ha autorit-
zat la modificació dels con-
tractes per a l’organització 
dels Grans Premis de Fórmu-
la 1 i MotoGP al Circuit de 
Barcelona-Catalunya. Tant 
el Govern com les empreses 
organitzadores han convin-
gut que aquestes cites siguin 
a porta tancada. Per com-
pensar la manca d’ingressos 
per falta de públic, l’acord 
inclou el canvi de les condi-
cions econòmiques, ja que 
el Circuit no haurà de pagar 
els cànons que ha d’abonar 
per acollir aquestes curses 
i, en el cas de la Fórmula 1, 
rebrà una compensació d’un 
milió d’euros per fer front a 
les mesures extraordinàries 
contra el virus. La reformula-
ció dels contractes permetrà 
reduir l’aportació que fa la 
Generalitat al traçat en no 
haver de pagar els cànons. 

Comença el torneig 
estatal de tennis 
femení del CT Els 
Gorchs

Les Franqueses del Vallès

Aquest diumenge ha comen-
çat el torneig estatal de ten-
nis femení del Club Tennis 
Els Gorchs amb les rondes 
prèvies. La competició, que 
finalitzarà diumenge, comp-
ta amb jugadores com Sara 
Sorribes (número 83 del 
món), Lara Arruabarrena 
(149) i l’andorrana Victoria 
Jiménez, campiona de l’Open 
d’Austràlia júnior. 

Pol Espargaró torna a ser 
top-10 i Aleix, a caure 
El pilot de KTM va acabar setè i és cinquè al Mundial mentre el d’Aprilia va sumar el segon 0
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Pol Espargaró va saber sobreviure a l’intensa calor de Jerez, amb temperatures properes als 40 graus 

Jerez de la Frontera

EL 9 NOU

Sentiments repetits en la 
segona cursa de Jerez i de 
la temporada pels germans 
Espargaró amb una felicitat 
absoluta pel petit dels Espar-
garó i angoixant desespera-
ció pel gran. Com si el temps 
s’hagués quedat aturat, Pol 
va tornar a treure el cap al 
top-10 amb una setena plaça 
després de la sisena de la pri-
mera cita per saltar al cinquè 
lloc de la general del Mundi-
al, mentre a Aleix els riscos 
presos el van tornar a tirar a 
terra a la novena volta quan 
pugnava per entrar al selecte 
top-10 i suma el segon 0. 

De fet, el pilot d’Aprilia 
va ser un de tants que no va 
poder subsistir en cursa en 
el que va ser una verdadera 
jornada de supervivència, 
amb fins a vuit retirades. Pol 
Espargaró, que va salvar una 
caiguda al principi,  va resis-
tir i va trobar en la regulari-
tat l’aliment per sobreviure 
a l’infern de Jerez, amb prop 
de 40 graus. El granollerí 
partia d’una discreta dotzena 
plaça però va saber mantenir 
un ritme constant per avan-
çar el pilot a qui substituirà 
l’any que ve, Àlex Márquez, 
i anar recollint els cadàvers 
que deixaven els pilots cai-
guts. Un d’ells, el seu germà 
gran, just darrere del qual va 

rodar sis voltes. “Quasi caic 
al principi quan vaig tocar la 
roda del darrere de Petrucci 
i vaig perdre algunes posici-
ons. Vaig haver de lluitar per 
recuperar places però vaig 
patir la calor, quasi no vaig 
poder continuar. La moto 
està funcionant molt bé i tot 
i que Jerez és un dels circuits 
més difícils per nosaltres, 
vam poder mostrar millores. 
Potser esperàvem més, però 
hem tornat a puntuar”, des-
tacava Polyccio.

Al costat oposat es troba 
Aleix Espargaró, incapaç 

de moment de sepultar les 
caigudes i les retirades que 
tant l’han minvat aquestes 
darreres temporades. En 
molts casos, la moto va ser 
la culpable de molts aban-
donaments, però han estat 
errades de conducció les que 
han castigat amb severitat 
en aquest inici el d’Aprilia, 
que després de sortir setzè, 
s’havia catapultat a l’onzena 
plaça i es trobava en plena 
lluita per entrar al grup dels 
10 primers. “Estic decebut i 
ho sento per l’equip, ja que 
després de moltes hores 

treballant dur no van tenir 
la satisfacció que acabés la 
cursa. Vaig començar bé però 
per mantenir el ritme amb 
els meus rivals necessito 
prendre més riscos i córrer 
quasi al límit, sobretot per 
accelerar. Sé que començar 
la temporada amb dues reti-
rades no és el millor, però 
sempre vaig als grans premis 
a donar el 100% per portar 
a Aprilia entre les millors”, 
explicava el gran dels Espar-
garó. La propera cursa serà al 
Circuit de Brno (República 
Txeca) el 9 d’agost. 
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Llinars del Vallès. 
Contes de la Lluna sota 
les estrelles, espectacle 
de contes a per tota la 
família amb la companyia 
Jomeloguisojomelo.com. Pati 
de Can Lletres. 22.00.

Montornès del Vallès. 
Contes per Whatsapp. 
Instagram de la Biblioteca de 
Montornès. 11.00.

El Panda no para. Bingo 
animal. Passatge de Maria 
Aurèlia Capmany. 19.00.

Espectacle La correspondència 
de Margarida Xirgu. Parc dels 
Castanyers. 20.00.

Impro Show. Jardins de Can 
Xerracan. 22.00.

Sant Celoni. Dijous a la 
Fresca amb l’espectacle de 
clown-circ: Ricky el professor 
de tennis. Pista municipal 
d’atletisme. 20.00.

“Què mengem avui?”, comis-
sariada per Ada Parellada i 
l’antropòloga Agnès Villamor. 
Fins al 28 de febrer de 2021.

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art modern 
a la col·lecció Abelló, segles 
XIX-XX” i “Abelló, un tast”. 
Permanents. 

“Fer. L’humor amable”. Fins al 
4 d’octubre.

Sant Pere de V.

Centre d’Informació La 
Mongia. “Les campanes de 
Vilamajor” i “En Quico i els 
capgrossos”. 
Exposicions permanents.

Exposició fotogràfica “La 
catedral del Vallès”, d’Enric 
Planas.

“El canvi climàtic al 
Montseny: vulnerabilitat 
i adaptació”. Fins al 13 de 
setembre.

“Apertura”, tècnica mixta. De 
Dúnia Vera. Fins a finals de 
juliol.

Passeig de la Garriga. “Relats 
confinats”, de Ramon Ferran-
dis i Diana Marín. Del dijous 
30 de juliol al 3 d’agost. 

Granollers

Museu de Granollers. “Afi-
nitats. Sobre les col·leccions 

del Museu de Granollers”. 
Permanent.

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al 4 d’abril del 2021.

“Objectes personals. Efraïm, 
Rodríguez”. 

Museu de Ciències Naturals. 
“Tu investigues!”. Permanent.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. Exposició 
permanent sobre termalisme. 

“De París a Nova York. 
Gravats de la Col·lecció 
Gelonch Viladegut”. Del 4 de 
juliol al 30 d’agost.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey col-
leccionista. Col·lecció de 
col·leccions” i “La farmàcia 
Balvey”. Permanents.

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova 
museografia del MATBC. De 
llarga durada. 

“Forest art. Desemboscant”, 
de Martí Boada. Virtual.

“Joan Brossa. Escolteu 
aquest silenci”. Fins al 13 de 
setembre.

“Abans del primer petó”. A 
la 2a planta del Museu. En el 
marc de la Farmàcia Balvey. 

L’Estació és allà... espai 
les arts i les lletres. Obrir? 
Tancar?” de Montse Cardona. 
Fins al 18 de setembre.

Capella Sant Corneli. “Kao 
malo Vode Na dlanu”, de 
Mireia Sallarès. Fins al 9 
d’agost.

Les Franqueses del V.

Artemisia. Col·lectiva del 
grup Art-Tra Barcelona.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 

per a dones de balls llatins. 
Organitza Associació Balls de 
Saló de Parets. Sala Basart. De 
19.30 a 20.30.

Sant Celoni. Descobreix 
Sant Celoni. Pista esportiva 
del turó de la Mare de Déu. 
08.30.

BTT per a joves. Sortida des 
de la pista esportiva de les 
Illes Belles. 18.30.

Cinema a la fresca: Ciutat 
morta. Can Ramis. 21.30.

Dijous 30

Cardedeu. Programació 
de la Paki en Bikini. Tabú 
talks. Xerrades tabú sobre 
veganisme, LGBTIQ+, 
feminisme... Pati de Vil·la 
Paquita. De 19.30 a 23.30.

Lliçà de Vall. Dijous a la 
Fresca amb Appendix. Can 
Coll. 20.00.

edats. Pista esportiva de les 
Borrelles. 18.00.

Balla per carregar energia: 
zumba. Pista 3 del Camp 
Municipal d’Esports. 19.00.

Vallromanes. Sobre Rodes, 
recorregut en bicicleta. A 
detreminar.

Dimecres 29

La Garriga. Concert de 
sardanes amb la cobla 
Maricel, Cau el sol a 
Puiggraciós. Santuari de la 
Mare de Déu de Puiggraciós. 
19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Concentració contra la 
violència masclista. Davant 
de l’Ajuntament. 19.30.

Montornès del Vallès. Panda 
no para. Bingo animal. Parc 
dels Castanyers. 19.00.

Parets del Vallès. Curs 
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Canovelles. Festa major. 
Donació de sang. Auditori de 
Can Palots. Amb ambientació 
musical. A partir de les 10.00. 
Jocs infantils, escola Congost. 
De 18.00 a 20.00. Duo 
TMASK. Per VOTV, YouTube 
i Instagram. 18.00. Havaneres 
amb Les Anxovetes. Itinerant 
pels carrers de Canovelles. 
20.00. Concert jove amb 
Rose & Wine i Reskate. Per 
YouTube i Instagram. 20.00.

Tronada i petits castells de 
focs, en sis llocs diferents 
de Canovelles. Piromusical 
per streaming pels canals 
municipals. 22.00.

Granollers. Inici dels actes de 
celebració del 40è aniversari 
de la renovació de la Capella 
de Santa Anna i inauguració 
de la llibreria. Missa a la 
parròquia de Sant Esteve 
per tots els voluntaris i 
col·laboradors difunts de la 
llibreria Santa Anna. 20.00. 
Presentació amb signatura 
del llibre Esperança després 
de la Covid-19, amb Tomàs 
Molina, coautor del llibre. 
Amb còctel-concert a càrrec 
de Dani Casas Mendikoa, 
tenor, i Ignasi Prunés de 
Riba, pianista. A la terrassa 
dels locals de la parròquia de 
Sant Esteve. De 21.00 a 22.15.

Montornès del Vallès. El 
Panda no para. Bingo animal. 
Pati del Casal de Cultura. 
19.00.

Parets del Vallès. 
Sintonitza’t, festa major 
de la represa. Concert de 
l’Orquestra Maravella. 
Aparcament del camp de 
futbol. 22.00.

Sant Celoni. Descobreix Sant 
Celoni. Pista esportiva de 
Sant Ponç. 08.30.

Mou-te en companyia. 
Exercicis amb el propi cos 
per a totes les edats. Pista 
esportiva de Sax Sala. 18.30.

Mou-te en companyia, a la 
Batllòria. Pati de l’escola 
Montnegre. 18.30.

Dimarts 28

Cardedeu. Vespres al 
pàrquing de Can Mills. 
Representació de circ amb el 
Col·lectiu TQM, Volov. Cal 
fer reserva. 19.30.

Granollers. Visita guiada a 
l’exposició “Què mengem 
avui?”, a càrrec de la 
comissària Ada Parellada. 
Museu de Ciències Naturals. 
17.30.

Cinemafreshhh! Spiderman: 
Un nuevo universo. Parc 
Torras Villà. 22.00.

Montornès del Vallès. Panda 
no para. Bingo animal. Jardins 
de Can Xerracan. 19.00.

Sant Celoni. Treballa el teu 
interior. Ioga, meditació 
i relaxació per a totes les 

EXPOSICIONS 

LES FRANQUESES DEL V. 
MoSTrA dEL GruP 
ArT-TrA. Artemisia. Amb 
cita prèvia.

PAREtS DEL VALLèS 
CoNCErT orquESTrA 
MArAVELLA. 
Aparcament camp de futbol.  
Dilluns 27. 22.00.
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 31 de juliol al 3 d’agost.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

Per a més informació, truqueu al 93 846 47 27 
o entreu a: www.pblaus.com

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

esTaCiÓ aTenea
Ptge. Álvarez de Castro, Pg. Cristòfol Colom, 21

4

els subscriptors que es 
facin ClienTs blaus
tindran 1 mes
d’aparcament gratuït
(a escollir el mes)
i la resta de l’any
tarifa a meitat
de preu

Oferta
subscriptors

2x1 En curs caiac presentant el carnet
Aquaslider: Comprant 1 hora regal d’una altra hora gratuïta

Esport

Segway, tir amb arc, senderisme, nòrdic 
walking i molt més, al vell mig de la Vall 

de Sau, gaudeix de la natura.

* Passeig lliure d’1 hora amb Aquaslider 
per l’embassament de Sau.

* Curs d’iniciació al caiac.

Tel. informació i reserves: 620 76 24 32
www.aquaterraclub.com

Vilanova de Sau

www.aquabrava.com
Obert del 2 de juliol al 13 de setembre

Diversió per a tota la família 
al teu parc aquàtic de Roses!

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades dobles per al parc aquàtic
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Aventura

Sorteig
d’entrades

dobles

Dilluns, 27 de juliol de 202028
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LA PROFESORA DE 
PIANO
Alemanya 2019. Dir. Jan Ole 
Gerster. Amb Corinna Harfouch 
i Tom Schilling. Drama. És el 
60è aniversari de Lara, a qui no li 
falten motius per a celebrar-ho: 
el seu fill Viktor farà el concert 
de piano més important de la 
seva carrera. Ella va ser qui 
va projectar i va guiar la seva 
trajectòria musical, però porten 
diverses setmanes sense parlar i 
res sembla indicar que Lara serà 
benvinguda en el seu debut com 
a intèrpret professional. Sense 
pensar-s’ho dues vegades, compra 
totes les entrades que queden a 
la venda i les distribueix entre 
qui es va trobant. Però com més 
s’esforça perquè la vetllada sigui 
un èxit, més es descontrola tot.

 
MADRE OSCURA
EUA 2019. Dir. Brett Pierce i 
Drew T. Pierce. Amb John-Paul 
Howard i Piper Curda. Terror. 
Un adolescent problemàtic que 
tracta de superar la separació dels 
seus pares es veu immers en una 
lluita contra una bruixa de més 
de mil anys que viu sota la pell de 
la seva veïna.

PADRE NO HAY MÁS 
QUE UNO 2
Espanya 2020. Dir. Santiago 
Segura. Amb Santiago 
Segura, Toni Acosta i Martina 
d’Antiochia. Comèdia. Amb 

el triomf de l’assistent virtual 
Conchy, Javier s’ha convertit en 
líder del xat de mares i tot marxa 
sobre rodes. Sembla tenir-ho 
tot sota control, però la notícia 
inesperada de l’arribada d’un nou 
bebè ho posa tot de potes enlaire i 
per rematar-ho, arribarà la sogra.

RETRATO DE UN 
AMOR

EUA 2020. Dir. Stella Meghie. 
Amb Keith Stanfield i Issa 
Rae. Drama. Quan la famosa 
fotògrafa Christina Eames 
mor inesperadament, la seva 
filla, Mae Morton, es queda 
confosa, enfadada i plena de 
preguntes. Quan troba una 
fotografia amagada en una caixa 
de seguretat, Mae comença a 
investigar la vida de jove de la seva 
mare, iniciant al mateix temps un 
apassionat i inesperat romanç amb 
un periodista, Michael Block.

SUPERAGENTE 
MAKEY
Espanya 2020. Dir. Alfonso 
Sánchez. Amb Leo Harlem, Silvia 
Abril i Jordi Sánchez. Comèdia. 
José Miguel, Makey, és un policia 

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra ¡Scooby! 17.00
 La profesora de piano 19.00
 Superagente Makey 21.00 

GRANOLLERS  Dilluns i dimarts Dimecres i dijous  

Ocine Madre oscura 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 / 19.15 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15
 Zapatos rojos y los siete trolls 17.00 i 19.00 / 18.15 17.00 i 19.00
 Bloodshot (Atmos) 21.00 -
 Onward (Atmos) 17.45 16.45
 El hombre invisible (Atmos) 20.00 i 22.15 21.30
 ¡Scooby! 17.30 i 19.30 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 / 17.30, 19.30 i 21.30
 ¡Scooby! (cat) 21.30 -
 The Gentleman 17.00 -
 La llamada de lo salvaje 21.15 21.00
 Under the skin (VOSE) 17.15 -
 Fantasy island 19.30 22.30
 Unplanned 21.45 -
 Voces 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30
 Superagente Makey 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 / 17.30, 19.30 i 21.30 17.15, 19.15 i 21.15 / 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15
 Retrato de un amor 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30
 Las aventuras del Dr. Dolittle 16.00 -
 La lista de los deseos 20.20 -
 La maldición del guapo 22.20 -
 La familia que tu eliges (cat) 16.15 16.15
 La familia que tu eliges 18.15, 20.20 i 22.30 18.15 i 20.30
 Padre no hay más que uno 2 - 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 / 19.00 /17.30, 19.30 i  
   21.30 / 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30

GRANOLLERS  Dimarts

Cinema Edison Spider-man: un nou univers 22.00

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE

GRANOLLERS

Santiago Segura i els seus fills 
de Padre no hay más que uno 2.

trempat que adora la seva feina 
al barri de Carabanchel i amb 
un sentit de la responsabilitat i 
l’honor desmesurat. La seva vida 
fa un tomb quan és degradat a 
agent de mobilitat i destinat a la 
Costa del Sol a causa d’un greu 
error. Allà Makey es retrobarà 
amb la seva filla, amb qui fa anys 
que no es parla, i es veurà, sense 
moure un dit, embolicat en una 
perillosa trama de narcotràfic 
internacional. Makey està a punt 
de convertir-se en el protagonista 
de les pel·lícules d’acció en les 
quals sempre ha somiat.

THE BEAST
Corea del Sud 2019. Dir. Lee 
Jung-Ho. Amb Lee Sung-min 
i Yoo Jae-Myeong. Acció. 

Una nena és trobada amb les 
extremitats amputades. Dos 
detectius, Han-su i Min-tae, 
rivals des de sempre, es fan 
càrrec del cas. Al principi, la 
recerca es resol fàcilment quan 

Han-su arresta el presumpte 
sospitós, però, tot i així, aviat es 
converteix en un misteri quan 
Min-tae aixeca sospites sobre 
l’arrestat. Mentrestant, Han-su 
es topa amb algú que li insisteix 
que en coneix el veritable 
culpable.

VOCES
Espanya 2020. Dir. Ángel Gómez. 
Amb Rodolfo Sancho i Ana 
Fernández. Terror. Sara, Daniel i 
el seu fill de 9 anys arriben a la casa 
en la qual pretenen començar una 
nova vida, sense saber que aquesta 
propietat ha estat coneguda des 
de sempre als voltants com “la 
casa de les veus”. El nen, Eric, és 
el primer d’advertir que darrere 
cada porta s’oculten estranys sons 
i s’intueixen veus que sembla 
que intenten comunicar-se amb 
la família. El que atribueixen 
en principi a un producte de la 
imaginació d’Eric es converteix 
ràpidament en una inquietant 
realitat també per als seus pares. 
Hi ha realment veus a la casa? I en 
aquest cas, d’on venen? Qui són? 
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Fa 30 anys 
30/07/1990

“Una societat 
amb Joan Camp 
al capdavant 
aportarà diner 
fresc al CB 
Granollers”

Fa 20 anys 
31/07/2000

“El somni  
de Gerard 
López de tornar 
al Barça  
s’ha acomplert”

Fa 10 anys 
19/07/2010

“Joaquim 
Rodríguez entra 
a la història del 
Tour de França”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre C. Sant Jordi. Tel. 93 843 
19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 27. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 28. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 29. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 30.

Les Franqueses del Vallès
✚ SAGALÉS  
Pl. Espanya, 11. Tel. 93 849 35 
92 | laborables, de 9 a 21h.

La Garriga
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 27 a 30.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h. 
✚ POU I SALT 
Av. Francesc Macià, 149.  
Tel. 93 879 58 69 | cada dia,  
de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 27 a 30.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 27. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 28. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 29. 
✚ MASIA BORRELL 
Av. Rívoli, 23.  
Tel. 93 570 78 74 | dia 30.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 27. 
 ✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dies 28 a 30.

Montornès del Vallès
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dies 27 i 30 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 28.  
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 29.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12 
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia de 9 a 21h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16.30 a 20.30h.

Sant Esteve de Palautordera
✚ ANTOJA 
Ctra. Montseny, 25. Tel. 93 848 
26 46 | dilluns a dissabte, de 9.15 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h. 

Sant Celoni
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 27. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 28. 
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 29 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 30.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 64 
| dilluns a dissabte, de 9 a 21h.

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h. 

Santa Maria de Palautordera
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h. 

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Té la mà trencada a fer 
alguna cosa, sobretot de protagonista quan 
van mal dades / 2. Dibuix del teixit. Com a 
instrument se li veu força el llautó / 3. Camí 
del gat. Vegetal que es resisteix al piròman. La 
cosa llatina / 4. Suggerí al demandant. És una 
forma de pobresa, i de pietosa no en té res / 
5. Autèntic com el cor de la caverna. Fongs 
que ja buscaven els romans / 6. Posició de 
repòs corporal i esforç lexical. L’hidrocarbur 
de Bétera / 7. Sempre té alguna objecció a 
fer. Vestidors a mida / 8. Sempre està en fase 
sensible, aquest impost. Com que hi ha perill 
els rics no es veuen / 9. Plaç il•limitat. És al 
cossi com a la campana el picarol. Un pessic 
de romaní / 10. Com que no callen mai fan 
caure tothom. Clergue que parla en cànon / 
11. Trident desmanegat. Mal de cap de metge. 
El millor amic del gos / 12. Es vanta més que 
el Cèsar. Malformació de la retina causada 
per un renill / 13. De bon matí al portal no 
parava de xerrar. Tan basta que la gossera li 
queda petita.

VERTICALS: 1. Vostè que va amb ascensor… 
Tira a color de blat segat al Baix Llobregat / 
2. Abracen en Salvador. Militar ianqui que ja 
voldrien els de Catalunya en Comú. Són dins 
de la cava / 3. Exemplar de mobiliari urbà que 

sempre ens queda massa lluny. Matà d’un 
copet a l’occipital / 4. Supleix la democràcia 
amb petroli. Com que és definit, es refereix 
al més material / 5. Corre per la sabana però 
té l’origen al Carib. Si es queda a esmorzar al 
zoo no s’endú entrepà / 6. Títol sense cap ni 
peus. Presa d’una idea fixa. Marxa de Guarda-
mar / 7. I entra a Artà. Subseus empresarials 
tractades amb paternalisme. Setanta-cinc per 
cent del territori de Laos / 8. Peces de lli cru 
per fer bruses. Serbi sorgit dels nostres avan-
tpassats / 9. Deu tenir alguna platjota però 
segurament cap hotelot. No deixaven viure 
els tiris / 10. Empresa ideal per fer segrestos. 
Són coses de nano, i a sobre infantils. Institut 
d’Estudis i prou / 11. Transhumants per rutes 
monumentals. Holandès resident a l’Àfrica / 
12. El mossèn no li coneix intimitats. Deixa el 
gall sense son atribut.
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També podeu trobar EL 9 NOU a les 
següents poblacions de la costa:

Subscriptors i lectors d’

Llibreries a la costa

Des del 19 de juny
fins a l’14 de setembre

Begur
Blanes
Cadaqués
Calella de Palafrugell
Calonge
Castell d’Aro
Castelló d’Empúries
El Port de la Selva
Empuriabrava
L’Escala
L’Estartit
Llafranc
Llançà
Lloret de mar

Palafrugell
Palamós
Pals
Platja d’Aro
Portbou
Roses
S’Agaró
Sant Antoni de Calonge
Sant Feliu de Guíxols
Sant Pere Pescador
Santa Cristina d’Aro
Tamariu
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
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Ens hem comunicat per telèfon fix. 
Que no té mòbil?

És una qüestió personal. No m’agra-
da el negoci que genera. Com que 
no tinc mòbil, els companys de feina 
parlen de les “Jordan’s connections”. 
D’aquí va sortir el nom de l’acadèmia.

Sempre ha estat professora d’an-
glès?

A Anglaterra em dedicava a una 
cosa totalment diferent. Primer vaig 
fer de voluntària per a universitaris 
que necessitaven ajuda psicològica. 
Quan vaig acabar d’estudiar Lite-
ratura, vaig ser educadora social a 
Londres. Em van posar a treballar en 
un barri molt pobre que estava envaït 
per un partit feixista i racista. Més 
tard em vaig especialitzar en salut 
mental, dones maltractades i vaig 
participar en alguns projectes d’habi-
tatge adaptat.

Després se’n va anar a Bristol.
Vaig fer-hi dues coses: buscar 

refugi per a dones maltractades en 
altres ciutats, i també estudiar Dret. 
A Bristol vaig tenir els meus dos fills, 
en Greer i la Crinan, que ara tenen 27 
i 25 anys.

Faltava gaire perquè es trasllades-
sin a Catalunya?

Vivíem en un barri de Bristol on 
hi havia problemes de violència que 
aquí serien molt difícils d’imaginar. 
Jo estava molt cremada per la feina 
—tenia molt contacte amb gent amb 
problemes de salut mental—, i volíem 
introduir una cultura i un idioma 
diferent a la família. Vam vendre la 
casa i els mobles i vam marxar amb la 
furgoneta. Vam viatjar sis mesos per 
tota la Península Ibèrica per trobar 
un lloc on viure. La tria va ser ràpida. 
Els nens tenien 5 i 3 anys, i vam votar 
cadascú en un paper en quina regió 
de l’Estat volíem viure. Tots ens vam 
decidir per Catalunya.

Per què va triar venir a viure a 
Catalunya?

Per la política i per l’idioma, que 
s’assembla a la manera com parlo 
l’anglès.

Jarrett, de 62 anys, és professora a l’acadèmia The 
Connection de Sant Esteve de Palautordera. És anglesa 
de naixement, però la seva família ve d’Escòcia, on se 
sent profundament arrelada. 

La part política tenia alguna cosa 
a veure amb l’independentisme?

Sí, en aquell moment em vaig ado-
nar que aquí els joves estaven molt 
organitzats. I de Catalunya també 
m’agradava la idea que hi havia ales-
hores d’unir l’esquerra, a diferència 
d’altres països. 22 anys després, ja 
hem vist que no ha estat així. També 
creia possible que Catalunya esdevin-
gués un nou estat. Encara hi tinc fe, 
però crec que Escòcia podria sortir 
del Regne Unit abans que Catalunya 
surti d’Espanya.

Per què veu més factible la inde-
pendència d’Escòcia?

Allà hi ha un únic partit polític 
dedicat a aquest projecte i capta més 
del 60% del vot. Aquí en tenim de 
diferents i s’estan barallant entre 
ells. A Escòcia, a més, estan pensant 
què faran després de la independèn-
cia: la política sobre el peix, l’agri-
cultura o habitatge. A Catalunya, tot 
això ho hem deixat en l’aire.

Com és que van venir a Sant Este-
ve? 

Vam tenir clar que el Montseny 
era la zona on volíem viure. Primer 
la idea era instal·lar-nos en una casa 
rural del Brull, però no hi havia lloc. 
Vam anar a una casa a prop de Sant 
Marçal, que tenia espai per allotjar-
nos. Ens hi vam quedar quatre setma-
nes, però jo volia tenir una casa fixa 
per als nens i ens van recomanar Sant 
Esteve. 

I com va acabar essent professora 
d’anglès?

Vaig arribar sense feina, i a l’escola 
on portava els meus fills, molts pares 
em demanaven que ensenyés anglès 
als seus. Així va començar tot. 

A banda d’ensenyar, també treba-
lla a l’hort.

Soc molt pagesa. A Can Parròquia, 
la casa on vivim, hi tenim bestiar i 
camps. És més aviat un hobby, perquè 
no venem gairebé res del que produ-
ïm.

Pol Purgimon

JORDAN JARRETT, santestevenca de Lon-
dres (Anglaterra), professora d’anglès
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“Vaig triar viure a Catalunya per la 
política i per l’idioma”

Benvinguda 
festiva
Els cans i les ovelles, 
els dos personatges 
de la festa major de 
Canovelles, donen la 
benvinguda a qui acce-
deix al municipi en una 
de les rotondes de la ron-
da Nord. I aquests dies, 
ho fan guarnits amb els 
mocadors símbol de la 
festa major. Una festa 
adaptada, forçosament, 
a les restriccions de la 
Covid-19, però que con-
tinua convidant tothom 
a participar-hi des de 
l’arribada. JU
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VISIÓ PERIFÈRICA


